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Redactioneel

Er waren tal van doortastende patiënten, 

dappere artsen, rechtszaken, volhardende 

politici en een 30-jarige nvve voor nodig 

om in 2002 te komen tot de Wet toetsing 

levensbeëindiging op verzoek en hulp 

bij zelfdoding (inderdaad, het woord 

euthanasie komt er niet in voor). 

In deze Relevant staan we stil bij deze 

mijlpaal. Er is veel bereikt. Vijftien jaar 

nadat de wet van kracht werd, kunnen 

we vaststellen dat de euthanasiepraktijk 

in Nederland zich in een geruststellend 

tempo heeft ontwikkeld. Bovendien 

– zo bevestigden de regionale toetsings-

commissies euthanasie vorige maand 

opnieuw – staat zorgvuldigheid voorop. In 

al die jaren zag het Openbaar Ministerie in 

geen enkel geval aanleiding voor vervolging. 

Toch, zo blijkt ook uit het artikel over de 

Stichting Levenseindekliniek (SLK), zijn 

er nog altijd groepen mensen met een 

reële stervenswens die bij hun huisarts 

of medisch specialist nul op het rekest 

krijgen. Doorverwijzen naar een arts die wél 

bereid is medewerking te verlenen, is geen 

vanzelfsprekendheid. 

De slk richt zich op de zogeheten complexe 

zaken. Het zijn zaken waarvoor de wet 

wel degelijk ruimte biedt, zoals dementie, 

psychische aandoeningen of stapeling van 

ouderdomsklachten. Het hangt er alleen  

vanaf hoe de huisarts, specialist of psychiater 

met het verzoek omgaat. 

Ook anno 2017 ligt er dus een taak voor 

de nvve om druk op de maatschappelijke 

en politieke ketel te houden. Daarbij 

gaan we uit van humanisering van 

de euthanasiepraktijk, zoals te lezen 

valt in het verslag over onze algemene 

ledenvergadering: de mens met een 

stervenswens staat centraal. Dat 

komt treffend in beeld in de altijd 

indrukwekkende rubriek De Wilsverklaring 

van…, waarin ms-patiënte Irene van Berkel 

zegt: ‘Ik word helemaal akelig van het idee 

dat ik bij een arts op examen moet wanneer 

ik dood wil.’ 

Aan de andere kant: als je het artikel leest 

over het trieste lot van Fabiano Antoniani, 

besef je eens te meer dat we bijzonder trots 

mogen zijn op onze wetgeving. Om een 

Italiaanse reactie op social media aan te 

halen: ‘Elk land zou zo’n regeling moeten 

hebben.’ Z
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Achterzijde omslag

ruth lasters (1979) werd geboren in Antwerpen, 

studeerde Romaanse filologie in Brussel en 

debuteerde met de roman Poolijs (Meulenhoff-

Manteau) waarvoor ze de Vlaamse Debuutprijs 2007 

kreeg. 

In 2010 verscheen haar tweede roman Feestelijk zweet 

en in 2014 haar derde Vlaggenbrief. Haar poëziedebuut 

Vouwplannen werd bekroond met de Debuutprijs  

Het Liegend Konijn 2009. In 2015 verscheen haar 

tweede dichtbundel Lichtmeters, waarvoor ze de 

Herman De Coninckprijs in ontvangst mocht nemen. 

Naast proza en poëzie schrijft ze columns en zo nu 

en dan een opiniestuk voor De Standaard. Tevens is ze 

docente op een middelbare school.

 

4  Stilstaan bij vijftien jaar euthanasiewetgeving 

8   Rouwdeskundige Daan Westerink: ‘Rouwen, dat 

doet ieder voor zich’

12  nvve faciliteert bijeenkomsten van kleinschalig 

ledencontact

16 Het helse dilemma: te vroeg of te laat...

18  ‘Terminale patiënten als ik benijden het 

Nederlandse volk’

21 Rechtszaak tegen de Dood

22  Levenseindekliniek draagt expertise over 

 

 Verder in dit nummer:

26  In Beeld

28  nvve-nieuws

Inhoudsopgave 

Mei 2017, jaargang 43, nummer 2

22

18

26



 4 

‘ We maken 
onszelf 
belachelijk 
als we 
dit niet 
aangeven’

Op 1 april was het precies vijftien jaar geleden 

dat de euthanasiewet, officieel de Wet toetsing 

levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 

zelfdoding (Wtl) geheten, in Nederland van 

kracht werd. Dick Bosscher, op 1 maart van 

dit jaar aangetreden als hoofdredacteur van 

Relevant, voorziet de geschiedenis van een 

persoonlijke kanttekening. • Dick Bosscher

Stilstaan bij vijftien jaar euthanasiewetgeving 

herbert cohen

t
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woorden voor zijn collega’s: ‘In nascholingen zeg ik 

wel eens tegen artsen: “Je moet er niet van schrikken 

als het de eerste keer zo moeilijk is. Je moet ervan 

schrikken als het de tweede keer makkelijker is.”’

Huisarts Herbert Cohen verrichtte baanbrekend werk 

door openheid te geven over zijn euthanasiepraktijk, 

in een tijd waarin euthanasie nog gewoon strafbaar 

was. Het is bijna aandoenlijk als je anno 2017 

terugleest hoe dat rond 1991 verliep. ‘Je moet het 

een keer durven. Eén keer heb ik het tot de rechter-

commissaris gebracht, verder blijft het altijd bij het 

parket steken. Hier in Rotterdam is de verhouding 

met het Openbaar Ministerie zo goed, dat je binnen 

twee maanden een briefje kunt verwachten dat het 

eerste onderzoek is afgesloten. Als je dat niet hebt 

ontvangen, kun je naar het parket bellen: waar blijft 

dat briefje? Daarna gaat de zaak naar de vergadering 

van de procureurs-generaal. Dat duurt tegenwoordig 

ook korter. Ik kreeg vorige week een briefje over 

mevrouw Van Dam, waarop zoiets stond van: in 

overeenstemming met de mening van de vergadering 

van de procureurs-generaal heb ik besloten geen 

strafvervolging in te stellen. Dat is vijf maanden na 

dato.’

Niet onnodig medeplichtig > Artsen als Cohen 

waren in die tijd volledig afhankelijk van de welwil-

lende medewerking van individuele ambtenaren, 

n het begin tekende ik nog een verklaring van 

natuurlijke dood. Maar op een gegeven moment 

waren er bij de euthanasie van een MS-patiënte zoveel 

mensen betrokken die van haar voornemen afwisten, 

dat de huisarts en ik als consulent tegen elkaar 

zeiden: we maken onszelf belachelijk als we dit niet 

aangeven.’

Herbert Cohen, huisarts in Capelle aan den IJssel, 

zei dit in 1991, elf jaar voor de euthanasiewet. Ik 

interviewde hem voor dagblad Trouw. Tot ontzetting 

van veel krantenlezers deed hij een boekje open over 

de euthanasiepraktijk van die jaren. Er werd op grote 

schaal gesjoemeld met overlijdensverklaringen, 

zei Cohen. Hij gooide het roer om en besloot ‘zijn’ 

gevallen van euthanasie voortaan aan te geven. 

Vrij klinisch > Het interview maakte grote indruk 

op me. Vooral de rustige, docerende manier waarop 

Cohen in zijn spreekkamer zijn verhaal deed, met de 

ondergaande zon als bijpassend decor, heeft een vaste 

plek in mijn herinnering gekregen. Het zou me niet 

verbazen als mijn visie op euthanasie zich op die mid-

dag in Capelle aan den IJssel heeft gevormd. 

Cohen kon er vrij klinisch over spreken: ‘Je moet 

er rekening mee houden dat het tijdstip van de 

euthanasie als een mijlpaal in de familie blijft 

voortleven. Dat moet dus niet op de trouwdag van een 

van de kinderen zijn.’ Maar hij sprak ook warme, wijze 

‘I

t

•  1981   

Op 19 oktober wordt de 

Staatscommissie Euthanasie 

geïnstalleerd. De commissie 

moet advies uitbrengen over het 

toekomstige overheidsbeleid 

(met name wetgeving) inzake 

euthanasie en hulp bij zelfdoding. 

Volgens cijfers van het Sociaal 

Cultureel Planbureau vindt op 

dat moment 54 procent van 

de Nederlandse bevolking dat 

euthanasie mogelijk moet zijn.

•  1984 

Elida Wessel-Tuinstra (D66) dient 

een initiatiefwetsvoorstel in om 

de bepalingen met betrekking tot 

euthanasie en hulp bij zelfdoding 

(artikel 293 en 294 in het Wetboek 

van Strafrecht) te versoepelen. De 

politiek neemt er geen beslissing 

over.

•  1993  

Nederland krijgt een 

euthanasieregeling in de vorm 

van een meldingsprocedure. 

Euthanasie blijft strafbaar, 

maar artsen worden niet 

vervolgd wanneer zij aan de 

zorgvuldigheidseisen van de 

meldingsprocedure voldoen. 
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lijkschouwers en politieagenten. Natuurlijk, je moest 

zorgvuldig te werk gaan en je dossier op orde hebben. 

Maar Cohen seinde bijvoorbeeld ook van tevoren de 

politie in. ‘Dan zei ik: “U kunt aanstaande donderdag-

avond een telefoontje verwachten.” Ik vertel ze nooit 

waar of wie, want je moet ze niet onnodig medeplich-

tig maken. Maar als ze het van tevoren weten, kunnen 

ze er rekening mee houden. Dan kunnen ze brigadier 

“Hendriksen” avonddienst geven. Het gewone werk 

kan dan doorgaan en Hendriksen kan deze zaak 

afwikkelen.’

Euthanasie kwam in die tijd op grotere schaal voor 

dan de vijfhonderd aangiften uit het jaar 1990 

doen vermoeden. De schattingen liepen uiteen van 

tweeduizend tot zesduizend gevallen op jaarbasis. 

Er werd vaak geen aangifte gedaan en er werd 

geregeld een natuurlijke dood genoteerd op de 

overlijdensverklaring. Angst voor vervolging speelde 

een grote rol, maar ook de langdurige procedure met 

ongewisse uitkomst die een aangifte steevast met zich 

meebracht, weerhield artsen ervan om open kaart te 

spelen. Huisarts Cohen wilde de impasse doorbreken. 

In het interview zei hij: ‘Je moet euthanasie aangeven, 

vind ik. Je kunt euthanasie niet zorgvuldig doen in 

het geheim. Ik denk dat artsen die aangifte doen, 

zorgvuldiger te werk gaan dan de artsen die geen 

aangifte doen.’

In het geheim > Gelukkig hoeft er 26 jaar later 

niets meer in het geheim te worden gedaan. De Wet 

toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 

zelfdoding, waarvan we nu het derde lustrum koes-

teren, biedt de mogelijkheid om voor een waardig en 

zorgvuldig uitgevoerd levenseinde te kiezen. Toch 

zijn er parallellen met die tijd. Nog altijd krijgen som-

mige mensen met een reële stervenswens nul op het 

rekest en is een passende doorverwijzing naar een arts 

die wel bereid is om medewerking te verlenen, geen 

vanzelfsprekendheid. Nog altijd vragen artsen om 

(wettelijk) houvast, om bescherming en om zekerheid. 

Ook nu blijken de rechter en de wetgever er nog niet 

aan toe om het verlossende woord te spreken. De Hoge 

Raad verwees in maart de door de nvve ondersteunde 

zaak van Albert Heringa terug naar het gerechtshof, 

er angstvallig aan toevoegend dat het politieke 

en maatschappelijke debat er eerst maar eens een 

richting aan moet geven. 

De politiek kookte de afgelopen weken van euthanasie 

bij dementie en voltooid leven een hete aardappel die 

van de ene naar de andere potentiële coalitiepartner 

werd geschoven. Als minister ging Edith Schippers 

doortastend te werk met haar visie op voltooid leven, 

maar haar partijgenoot Mark Rutte telde zijn knopen 

en zei dat het onderwerp wat hem betreft niet per se in 

de komende kabinetsperiode op tafel hoeft te komen. 

Hij negeerde daarmee de uitkomst van de nvve-

BUNDEL ARTIKELEN OVER
JARIGE EUTHANASIEWET

De NVVE brengt dit najaar een 

artikelenbundel uit over de 

jarige euthanasiewet. Centrale 

vraag daarin is: hoe wordt 

het functioneren van de Wet 

toetsing levensbeëindiging 

op verzoek en hulp bij 

zelfdoding (Wtl) vijftien jaar 

na zijn inwerkingtreding 

beleefd?

Deskundigen uit diverse 

beroepsgroepen geven 

hun visie op het thema. 

De auteurs zijn veelal 

juristen, maar ook medici, 

onderzoekers, filosofen en 

beleidsmakers. In de bundel 

zijn bijdragen te vinden 

van onder anderen Willie 

Swildens, Ton Vink, Bert 

Keizer, Leo Enthoven en Albert 

Heringa.

Doel van de publicatie is een 

bijdrage te leveren aan het 

maatschappelijk geheugen. 

Nadere informatie wordt 

op de website van de NVVE 

gepubliceerd, nvve.nl.

•  1994 

D66 behaalt een 

verkiezingsoverwinning en 

gaat meeregeren. D66’er Jacob 

Kohnstamm, nauw betrokken 

bij de kabinetsformatie, 

doet verwoede pogingen het 

onderwerp euthanasie in het 

regeerakkoord te krijgen, maar 

dat lukt niet. Zijn partijgenoot, 

toenmalig Tweede Kamerlid Roger 

van Boxtel, zet vervolgens een 

initiatiefwetsvoorstel op papier 

en verwerft de steun van VVD en 

PvdA.

•  1994 

In het zogeheten Chabot-arrest, 

vernoemd naar de Haarlemse 

psychiater Boudewijn Chabot, 

verruimt de Hoge Raad het begrip 

‘lijden’ tot ‘niet-somatisch, 

psychisch lijden’. Chabot gaf 

euthanasie aan een ernstig 

depressieve patiënt.

•  2000 

Op 28 november wordt het 

wetsvoorstel voor de Wtl 

aangenomen in de Tweede Kamer. 

De ministers Benk Korthals van 

de VVD en Els Borst van D66 

hebben het eerdere wetsvoorstel 

van D66, VVD en PvdA letterlijk 

overgenomen.
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NIEUWE HOOFDREDACTEUR

Dick Bosscher is sinds 

1 maart 2017 manager 

communicatie bij de NVVE en 

hoofdredacteur van Relevant. 

Bosscher werkte jarenlang 

in de dagbladjournalistiek, 

onder meer bij Trouw en als 

adjunct-hoofdredacteur bij de 

Provinciale Zeeuwse Courant. 

Daarna was hij ruim vier jaar 

manager communicatie bij het 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in 

Zeeland. 

foto reinier gerritsen

enquête  die in februari aangaf dat 63 procent van de 

Nederlanders een wet voltooid leven zou steunen.

Vertrouwensarts > Het maatschappelijk debat 

zal zijn louterende werk moeten doen, net zoals 

in de jaren tachtig en negentig. En ook nu heeft de 

nvve daarin een voortrekkersrol. We begonnen in 

februari met een indrukwekkend publieksdebat over 

voltooid leven en zullen ook de komende maanden 

en jaren van ons laten horen. Dat doet de nvve als 

een serieus te nemen gesprekspartner, met 167.000 

leden en een doortimmerd beleid. In de Algemene 

Ledenvergadering van 25 maart 2017 is de nota Vrijheid 

van Sterven aangenomen, waarop onze visie en het 

beleid voor de komende jaren is gebaseerd. Op pagina 

28 leest u er meer over.

En Herbert Cohen? Het Openbaar Ministerie 

vervolgde hem uiteindelijk toch nog voor een 

euthanasie die hij gaf, maar de rechtszaak eindigde 

in vrijspraak. Hij stopte in de jaren negentig om 

gezondheidsredenen met zijn werk als huisarts en was 

nog een aantal jaren actief als vertrouwensarts bij de 

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, 

zoals de nvve destijds heette. Kenmerkend voor 

de zachte landing waarin de discussie rondom 

euthanasie zich mocht verheugen in de jaren die 

volgden, was zijn eervolle benoeming tot lid van het 

Medisch Tuchtcollege in Den Haag. Herbert Samuel 

Cohen overleed op 6 april 2016 op 85-jarige leeftijd.Z

•  2000 

De Haarlemse rechtbank ontslaat 

de arts van oud-PvdA-senator 

Brongersma van rechtsvervolging. 

De arts had de oud-senator 

geholpen bij zijn zelfdoding 

omdat deze ‘leed aan het leven’.

•  2001 

Ook de Eerste Kamer gaat met de 

Wtl akkoord.

•  2002 

Op 1 april is de nieuwe 

euthanasiewet van kracht 

geworden.

  Herbert Cohen: 

‘ Ik denk dat 
artsen die 
aangifte doen, 
zorgvuldiger 
te werk gaan 
dan de artsen 
die geen 
aangifte doen’
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Over haar jeugd in het Twentse Wierden vertelt 

rouwdeskundige Daan Westerink (48): ‘Ik werd 

opgevoed als mens, niet als meisje.’ Dat gebeurde 

binnen een harmonieus gezin en een hechte familie. 

Tot haar veertiende. Toen, in 1982, verloor Westerink haar moeder 

aan maagkanker. Er ontstond een scheur in de familie. Haar familie 

van moederskant raakte verbitterd door het verlies van een dochter 

en zus. Ze richtten hun boosheid op Westerinks vader die volgens hen 

eerder had moeten zien hoe slecht het ging met hun dochter. Met die 

kant van de familie is het nooit meer goed gekomen. Het is nooit echt 

uitgepraat. Erg jammer, vindt Westerink dat.

Onopgeloste narigheid > Ze wil maar zeggen: rouwen gaat vaak, 

maar niet uitsluitend, over het verlies van een dierbare. Het gaat ook 

over de gevolgen van dat verlies. Onopgeloste narigheid tussen ou-

ders en kinderen, grootouders en kleinkinderen of broers en zussen 

verdiept het verdriet en de machteloosheid van achterblijvers. Weste-

rink komt het vaak tegen in haar werk. Daar zou meer aandacht voor 

mogen zijn bij hulpverleners, onderwijzers, maatschappelijk werk, 

vindt ze. Al is de realiteit dat niet alles valt te helen.

De dood van haar moeder zette haar aan het denken. Ze voerde 

gesprekken met mensen binnen en buiten de katholieke kerk 

waarmee ze was grootgebracht maar die ze uiteindelijk de rug 

toekeerde. Twee zomers werkte ze in verpleeghuizen. Veel tijd bracht 

ze door met een MS-patiënt die uiteindelijk alleen nog zijn ogen 

en stembanden kon gebruiken. Zijn ogen om veel te lezen, waar hij 

in opging. Zijn stem om mee te praten. ‘Hij zei tegen mij: “Oordeel 

niet over de kwaliteit van mijn leven, Daan. Ik ben de enige die dat 

kan en mag.” Zijn woorden hebben een blijvende, diepe indruk op 

me gemaakt.’ Het werk in de verpleeghuizen confronteerde haar 

met onderwerpen als zelfbeschikking en, opnieuw, de dood. En wat 

daarna komt, het verwerken van verlies.

Rouwen doet ieder voor zich,  ieder op zijn eigen manier
Voor rouwen bestaan geen handleidingen. Er zijn 

geen naslagwerken waarin je kunt opzoeken hoe 

je het verlies van een dierbare moet verwerken. 

Er is geen lijstje dat je kunt afvinken. Rouwen is 

sterk persoonsgebonden. En de omstandigheden 

maken verschil. Rouwen doen we zelf, ieder voor 

zich. • Leo Enthoven

Rouwdeskundige Daan Westerink vindt haar werk allesbehalve deprimerend

Veerkracht > Ze had een opleiding journalistiek afgerond en een 

aantal jaren als journalist gewerkt toen ze besloot zich via studies om 

te vormen tot rouwdeskundige. Inmiddels heeft ze een aantal boeken 

en tientallen artikelen over allerlei facetten van rouwen geschre-

ven. Ze begeleidt families en individuen, geeft lezingen en verzorgt 

workshops en trainingen voor professionals (begrafenisondernemers, 

onderwijzend personeel, hulpverleners). Dat doet ze vooral praktisch 

en redelijk nuchter. Niet blijven steken in ‘zielig zijn’, benadrukt ze.

‘Helemaal niet’, reageert ze op de vraag of haar werk deprimerend is. 

‘Die mensen en ik zijn bezig met hun veerkracht. Ieder mens zoekt 

na verlies van een dierbare zijn eigen manier van verwerken, een 

nieuwe balans. Het is een duaal proces’, legt ze uit. ‘Afwisselend de 

confrontatie met verdriet en het bezig blijven.’

Een tikkeltje stereotiep misschien, maar mannen willen meestal snel 

weer aan het werk, vrouwen willen praten. Ze grijpt terug op haar 

eigen ervaringen. Kort na het overlijden van haar moeder ging ze met 

vriendinnen weer naar de discotheek. Zich uitleven in dansen, maar 

ook praten, en af en toe huilen, met haar vrienden, had ze nodig. ‘De 

omgeving moet vaker vragen “waar heb je behoefte aan?” in plaats 

van “wat voel je nou?”, hoe goed bedoeld dat ook is. Rouwen gaat niet 

alleen over tranen. Het is belangrijk dat je het leven weer oppakt.

Leefomstandigheden, persoonlijke factoren, je omgeving spelen 

allemaal een rol bij rouwverwerking. Normaal gesproken slagen 

mensen erin na verloop van tijd de draad van hun leven weer op te 

pakken. Verlies en verdriet verdwijnen nooit helemaal. Die blijven 

onderdeel van je leven. Na een tijdje zijn ze soms aanwezig, niet 

meer continu. Iemand die vroeg een partner verliest, kan jaren later 

steekjes voelen bij bijvoorbeeld de geboorte van een kleinkind.’

Opgelucht > De draad weer oppakken lukt niet iedereen (meteen). 

Sommige mensen lopen vast in het drijfzand van ontkenning en 

vermijdingsgedrag. Snel oppakken van werk verwordt tot vastbijten 

in werk om het verlies niet onder ogen te hoeven zien. Anderen 

blijven te lang thuis, gaan niet meer naar verjaardagen of concerten. 

Dan is het een goed idee ondersteuning te vragen. Je hoeft het niet 

alleen te doen, vindt Westerink.

Bij een onverwachte dood, zoals een ongeluk of hartstilstand, komen 

veel puzzelstukjes nooit op hun plaats. Dat kan achterblijvers 

lang dwarszitten. Dat geldt des te sterker bij hevig confronterende 
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Rouwen doet ieder voor zich,  ieder op zijn eigen manier

gebeurtenissen als vliegrampen of 

onverwachte suïcides.

Maar ook bij een geplande dood, 

euthanasie, kan het fout gaan als 

de voorbereiding niet honderd 

procent klopt. ‘Ik heb een vrouw van 

21 begeleid van wie de vader door 

euthanasie was overleden. Niemand 

had haar verteld dat hij binnen enkele 

seconden na het toedienen van het 

middel weg zou zijn. Van het ene op 

het andere moment veranderde hij 

van een man die tegen haar sprak in 

een dode. Zij heeft daar een trauma 

aan overgehouden. De arts had haar 

en haar familie veel beter moeten 

voorbereiden.’

De leeftijd van achterblijvers maakt 

groot verschil. ‘Volwassenen geven de 

voorkeur aan afscheid kunnen nemen 

boven verlies aan een plotselinge 

dood. Voor kinderen is een zieke 

ouder heel heftig. Een ziekbed van 

een paar maanden is heel lang op een 

kinderleven. Een vader hoorde ik tegen 

zijn jonge kinderen zeggen “een beetje 

blij ben ik wel dat mama is overleden”. 

Die kinderen hadden dat precies zo 

gevoeld. Die waren opgelucht toen 

hij dat zei. Hun moeder was maar 

doorgegaan met behandelingen omdat 

ze haar gezin niet wilde loslaten. Ze 

was erg veranderd van karakter. Dat 

hun vader ook opgelucht was dat het 

lijden voorbij was, gaf hen de ruimte 

om weer stil te staan bij die lieve 

moeder.’ Z

foto: stijn rademaker
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Wat bepaalt de waarde van een mensen-

leven? Wie bepaalt of iemand mag 

sterven? Hoe moeten we omgaan met 

de doodswens van mensen die niet ziek zijn, maar 

wel klaar met leven? Voor Pia Dijkstra is het helder. 

De D66-politica vindt dat mensen die genoeg hebben 

van het leven, mogen sterven en daarbij geholpen 

mogen worden. Dijkstra publiceerde eind vorig jaar 

de initiatiefwet Waardig Levenseinde.  Het is knap 

werk, maar Dijkstra’s wetsvoorstel laat ook zien dat wie 

binnen de huidige morele kaders denkt, in de geijkte 

institutionele oplossingen belandt. Het kan beter, 

ruimhartiger en – vooral – socialer. 

Zet de heiligheid van het leven in het museum >
De essentie van het wetsvoorstel is dat 75-plussers 

met een voltooid leven voortaan op een zorgvuldige 

wijze door een professionele ‘levenseindebegeleider’ 

geholpen mogen worden om te sterven. Daarbij is, 

schrijft Dijkstra, ‘de beschermwaardigheid van het 

leven een fundamenteel beginsel’. De initiatiefwet gaat 

uit van de intrinsieke waarde van het leven: het leven 

heeft per definitie waarde omdat het leven is. Dat is 

begrijpelijk. Ook het kabinet stelt, in zijn Kamerbrief 

over voltooid leven, dat ‘de intrinsieke waarde van het 

leven’ een ‘plicht tot bescherming’ met zich meebrengt. 

En het Europese Hof refereert in zijn uitspraken nog 

altijd aan het principe van de ‘sanctity of life’.

     

Voltooid leven? Laat familie   en vrienden  
meebeslissen over de dood
De nieuwe initiatiefwet van Pia Dijkstra voor een 

waardig levenseinde van 75-plussers is een stap 

vooruit, maar het kan beter. Daarvoor moeten we ons 

traditionele idee van de ‘intrinsieke waarde’ van een 

mensenleven inruilen voor een socialere ‘relationele 

waarde’, vindt filosoof en psycholoog Kees Kraaijeveld. 

Maar het is ook jammer. Het debat over leven en dood 

zou er enorm op vooruitgaan als we het concept van 

de heiligheid van het leven zouden bijzetten in het 

museum van de morele mantra’s. Als idee is het te grof 

en als uitgangspunt voor handelen is het beperkend en 

schadelijk. 

Dogma’s laten geen ruimte voor de nodige 

contextafhankelijke wijsheid. Als het menselijk leven 

heilig is, dan geldt dat voor ieder leven in gelijke mate. 

De levens van een zwaar gehandicapt kindje, een 

kerngezonde jonge moeder en een levensvermoeide 

man van honderd zijn dan even heilig en waardevol. 

Wie vasthoudt aan deze heiligheid legt zichzelf 

beperkingen op, zowel in denken als in doen. De 

beste oplossingen blijven buiten beeld. Denk aan het 

laten inslapen van dat kansloos ziek geboren kindje, 

zodat ouders en artsen weer verder kunnen, of aan het 

vervullen van de doodswens van die honderdjarige 

man, zodat hij zichzelf niet hoeft dood te hongeren. 

Ideeën over heiligheid staan veelal pontificaal het juiste 

handelen in de weg. Een mensenleven is niet heilig, de 

dood niet per se een gemiste kans. 

Is het leven dan niets waard? Natuurlijk wel. Ieder mens 

wordt gevormd, bepaald en zingegeven door zijn sociale 

omgeving. De waarde van een mensenleven is zo bezien 

geen abstractie, maar een waarneembaar netwerk van 

betekenisvolle relaties. ‘L’Enfer, c’est les autres’, schreef 

Sartre. Ik zeg: die anderen, die bepalen de waarde 

opinie
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Voltooid leven? Laat familie   en vrienden  
meebeslissen over de dood

van ons leven. De waarde van een mensenleven is een 

relationele waarde. Als we er zo naar kijken, dan kan het 

wetsvoorstel Waardig Levenseinde op een andere leest 

worden geschoeid. 

Sterven doe je in overleg met je naasten >  

Hoe dan? Nu is het voorstel voor de levenseinde-

begeleiding individualistisch, net als de euthanasiewet. 

Zelfbeschikking staat voorop. Familie en vrienden 

spelen geen rol, tenminste niet in positieve zin. Het 

sterven is een zaak tussen het individu en diens 

professionele levenseindebegeleider. 

In het huidige voorstel toetst de levenseindebegeleider 

de relationele waarde van het leven van zijn cliënt 

niet. Hij of zij hoeft familie en vrienden helemaal niet 

te betrekken bij de beslissing om er een einde aan te 

maken. Het enige waar de levenseindebegeleider zich 

nu van moet vergewissen is dat de sociale omgeving 

geen druk heeft uitgeoefend met als doel opa of oma het 

hoekje om te helpen. 

Dat is asociaal. In haar liefde voor zelfbeschikking 

gaat Pia Dijkstra eraan voorbij dat ouderen doorgaans 

betekenisvol zijn voor hun familie en vrienden. 

Zonder overleg met hulp van de levenseindebegeleider 

ertussenuit piepen kan voor de nabestaanden zeer 

traumatisch zijn. ‘Op niemand rust een plicht tot 

(voort)leven’, schrijft Dijksta. Daar vergist ze zich. 

Op de meeste mensen rust wel degelijk die plicht, 

voortkomend uit de relationele waarde die een 

mensenleven meestal heeft. 

Hoe zou de wet Waardig Levenseinde eruitzien als 

we, naast de wens van het individu, uitgaan van die 

relationele waarde? De levenseindebegeleider zou 

de nabije familie en vrienden juist actief betrekken 

bij de stervensgang. Hij of zij leidt het gesprek en de 

gezamenlijke besluitvorming over de dood in goede 

banen. De levenseindebegeleider hoeft niet meer zo 

nodig zélf te bepalen hoe ‘vrijwillig, weloverwogen en 

duurzaam’ de stervenswens is. Dat doet de hulpvrager, 

in gesprek met zijn of haar naasten. 

En wat als iemand nou zelf graag dood wil, maar familie 

en vrienden dat per se níét willen? Wat doe je dan als 

levenseindebegeleider? Praten. De mensen helpen 

begrip te kweken voor elkaars standpunt. En als het 

niet lukt om nader tot elkaar te komen? Als degene die 

wil sterven volhardt in zijn of haar doodswens? Dan 

kunnen de levenseindebegeleiders alsnog hun afweging 

maken. 

Voordeel van deze aanpak is dat de wettelijke 

zorgvuldigheidseisen, zoals die leeftijdsgrens van 75 

jaar, grotendeels overbodig worden. Stelt u zich eens 

de situatie voor dat iemand van vijftig zegt klaar te zijn 

met leven en dat zijn meest nabije familie en vrienden 

het daarmee eens zouden zijn. Wat is er dan tegen hulp 

bij zelfdoding? 

Als de wet Waardig Levenseinde er ooit komt, laat het 

dan een socialere versie van het huidige voorstel zijn. 

Leven doen mensen bij voorkeur samen. Sterven doe 

je daarom liefst ook niet alleen, geholpen door een 

professional. Waardig sterven doe je, als het kan, in 

overleg met je naasten. Z

Kees Kraaijeveld

Kees Kraaijeveld is filosoof, 

psycholoog en directeur van 

De Argumentenfabriek.

Dit is een bewerkte versie 

van het artikel ‘Op meesten 

van ons rust wel degelijk plicht 

tot voortleven’ dat op 28 

januari 2017 verscheen in 

de Volkskrant. Een podcast 

van het interview is te 

beluisteren op: 

soundcloud.com/volkskrant/

wat-is-een-mensenleven-waard.
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    NVVE faciliteert bijeenkomsten van kleinschalig ledencontact

       ‘Voordeel is dat we  bepaalde ideeën delen’

‘Ik probeer euthanasie wel eens te bespreken met vrienden 

of familie. Maar ze schrikken zich een hoedje als ik vraag: 

“Hebben jullie eigenlijk je papieren al in orde gemaakt?”’ Dit 

is een van de redenen waarom sommige NVVE-leden het 

prettig vinden met elkaar over levenseindevraagstukken te 

praten. Een oproep begin vorig jaar leverde bijna duizend 

reacties op. De NVVE heeft inmiddels met zeventien 

groepen proefgedraaid. ‘Het vlammetje brandt, het vuur zal 

doorgegeven worden.’ • Marijke Hilhorst

In een aangename ruimte van een modern zorg-

centrum in Brabant komen op een ochtend in de 

vroege lente twaalf mannen en vrouwen bijeen. 

Een paar groepsleden ontbreken deze keer. Hans 

Dunselman heet de aanwezigen welkom. Hij is lid van 

de groep, maar heeft zich opgeworpen als ‘facilitair 

ondersteuner’, zoals hij het noemt. Met die om-

schrijving doet hij zichzelf tekort, blijkt al snel, zijn 

enthousiasme en energie werken aanstekelijk. 

Er ontspint zich een interessante discussie tussen de 

groepsleden. De ervaring wordt gedeeld dat je niet 

zomaar met iedereen over de dood kunt spreken. 

‘Voordeel van deze samenkomst is dat we bepaalde 

ideeën gemeenschappelijk hebben’, zegt iemand.  

‘Het is anders, en vooral lastiger, om het onderwerp 

euthanasie te bespreken met vrienden of familie. 

Mensen willen niet over de dood nadenken.’

Een vrouw valt de spreker bij: ‘Als ik berichten van de 

nvve op Facebook deel, merk ik hoeveel weerstand dat 

oproept.’ Een ander oppert: ‘Laat tegenstanders weten 

dat het om een “vrijwillig levenseinde” gaat, niemand 

wordt gedwongen.’ Waarop een derde vraagt: ‘Wat is 

eigenlijk het verschil tussen euthanasie en een vrijwil-

lig levenseinde?’ 

Beladen bezit > Het is de vierde keer dat de leden 

van deze Brabantse groep elkaar ontmoeten. Net als 

bij alle andere groepen in het land was het doel van de 

eerste drie bijeenkomsten: de onderwerpen inventa-

riseren waarover de groep het wil hebben, informatie 

geven en bespreken of en zo ja, hoe de groep daarna 

een deel van de ledengroep in brabant. links hans dunselman.
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    NVVE faciliteert bijeenkomsten van kleinschalig ledencontact

       ‘Voordeel is dat we  bepaalde ideeën delen’
wil doorgaan. De nvve faciliteert alleen de eerste drie 

bijeenkomsten, daarna is het initiatief aan de leden 

zelf.

De discussie van de groep in het zorgcentrum gaat 

inmiddels over strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. 

Er vallen termen als ‘juridisch of moreel recht’. ‘Ik 

heb contact met een hoogbejaarde vrouw. Zij heeft me 

gevraagd haar te helpen om middelen te bemachtigen 

waarmee ze zelf een einde aan haar leven kan maken 

als ze niet verder wil’, vertelt een van de deelnemers. 

‘Mag dat eigenlijk wel?’ 

Een groepslid weet uit ervaring hoeveel rust het kan 

geven als iemand een dodelijk middel in huis heeft. 

‘Het gaf veel ontspanning dat aan het lijden dat hem 

wachtte een eind kon worden gemaakt als hij dat 

wilde.’ Een deelnemer werpt tegen dat zo’n middel in 

huis ook een beladen, zwaar bezit kan zijn. ‘Ik lijd aan 

depressies. Elk jaar is het raak. En dan zou het wel heel 

verleidelijk kunnen zijn om er een eind aan te maken. 

Terwijl de depressies vroeg of laat weer overgingen.’ 

Wanneer een ander lid oppert het middel misschien 

in beheer te geven aan iemand die je vertrouwt, wordt 

er unaniem ‘nee’ geroepen. ‘Daar mag je iemand niet 

mee belasten.’  

Geen gebabbel > Hans Dunselman stelt voor om de 

leden in werkgroepjes op te delen die zich onder meer 

in onderwerpen als literatuur en casuïstiek verdiepen 

en daar bij de volgende plenaire bijeenkomst verslag 

van doen, maar dat idee stuit op weerstand. Een te 

grote tijdsbelasting. ‘Ik moet al drie keer in de week 

naar fysiotherapie’, zegt iemand.

Maar een gemeenschappelijke basis is er, zo wordt 

geconcludeerd als het einde van de ochtend nadert. 

Waardig leven, waardig sterven, kennis en ervaringen 

uitwisselen met respect voor de opvatting van anderen 

en elkaar tot steun zijn in een vertrouwde, veilige 

omgeving. Daarom worden er geen notulen gemaakt 

en wordt afgesproken dat wat ter tafel komt, binnen 

de groep blijft. Het is ook de reden dat Relevant geen 

namen van de groepsleden in dit artikel vermeldt, be-

halve die van Hans Dunselman, die daarvoor uitdruk-

kelijk toestemming geeft. 

Om te voorkomen dat de bijeenkomsten in ‘gebabbel’ 

verzanden, komt een vrouw die net als Dunselman 

ervaring heeft in het aansturen van groepen, met een 

constructief compromis. ‘Laten we ook de volgende 

twee bijeenkomsten plenair houden. Daarna zien we 

wel. Ik stel twee aandachtspunten voor ter bespreking: 

waar komt je wens vandaan om autonoom te zijn? En, 

hoe kun je daar met vrienden, familie, je huisarts over 

spreken?’ 

Na het bepalen van tijd en plaats (bij iemand thuis) 

voor de volgende bijeenkomst heerst er tevredenheid. 

‘Blij dat we een gemeenschappelijke formule hebben 

gevonden’, verwoordt iemand het. Later zal Dunsel-

man vijf andere leden uitnodigen om zich toch en 

petit comité in een bepaald onderwerp te verdiepen 

en daarover in de plenaire bijeenkomst verslag uit te 

brengen.

foto’s: josje deekens

 ‘ Het is anders, 
en vooral 
lastiger, om 
het onderwerp 
euthanasie te 
bespreken met 
vrienden of 
familie. Mensen 
willen niet 
over de dood 
nadenken’
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Groepsgevoel > Bij de eerste drie bijeenkomsten van 

de Brabantse groep was Yvon Knegtel, consulent van 

de nvve, aanwezig om het gesprek te leiden. Ze heeft 

in de regio nog twee groepen opgestart, maar die zijn 

niet zelfstandig doorgegaan. 

‘Mijn ervaring is dat er vooral veel behoefte is aan 

informatie. Een regelmatig voorkomende vraag was: 

hoe kom ik aan een dodelijk middel?’, vertelt ze. Ook 

vragen als ‘wat gebeurt er met een levensverzekering 

als ik zelf uit het leven stap?’ en ‘hoe vertel ik het de 

kinderen dat ik euthanasie wil?’ kwamen aan de orde. 

Knegtel: ‘Op concrete vragen kon ik antwoorden en 

soms verwees ik door naar de diensten van de nvve en 

leek dat genoeg.’ 

Ze sluit niet uit dat sommige leden contact met elkaar 

zullen houden, maar er bestond geen behoefte om als 

groep verder te gaan. ‘De samenstelling van de groe-

pen is divers, soms ontbreekt een groepsgevoel en dat 

is dan ook goed’, vindt Knegtel. 

De oproep van de Werkgroep 

LedenParticipatie vormde binnen 

het NVVE-bureau de start van een 

proces om ledengespreksgroepen te 

faciliteren. Froukje Boer, project-

leider Kleinschalig ledencontact, 

vertelt: ‘Belangrijkste vraag was 

aanvankelijk: hoeveel mensen 

hebben hier belangstelling voor? 

Tien, honderd?’  

Toen het er een kleine 

duizend bleken te zijn, werd 

overeengekomen dat de NVVE zou 

helpen bij de start van de groepen 

en hun handvatten zou bieden 

om desgewenst zelfstandig door te 

gaan. ‘Het idee was immers: voor 

de leden, door de leden’, verklaart 

Boer.

Aan dertien mensen – onder wie 

tien NVVE-consulenten – werd een 

workshop gegeven om de eerste 

groepen te kunnen begeleiden. De 

nadruk lag op gesprekstechnieken. 

De begeleider brengt een groep 

samen, coördineert de contacten 

en organiseert de eerste drie bij-

eenkomsten.

De ledengroepen werden samen-

gesteld op basis van postcode. Hoe 

meer mensen zich opgeven – en 

opgeven kan nog steeds – hoe 

makkelijker het is om een groep 

‘buurtgenoten’ samen te stellen. 

Van de zeventien groepen die in 

de pilotfase zijn gestart, liet twee 

derde weten voorlopig genoeg te 

hebben aan drie bijeenkomsten. 

Zes groepen gaan zelfstandig 

verder. 

Van de duizend belangstellenden 

die zich de afgelopen maanden 

opgaven, staan er nog zo’n 750 

op de wachtlijst. ‘Het duurt 

even, maar iedereen komt écht 

aan de beurt’, verzekert Boer. 

‘Het gaat langzaam, maar het 

kost nu eenmaal tijd omdat de 

opzet zorgvuldigheid vereist. 

Pas als die goed is, kun je het 

concept uitrollen.’ De kracht 

van de bijeenkomsten schuilt in 

de kleinschaligheid en juist het 

formeren van kleine  

groepen in verschillende regio’s 

vergt veel van de organisatie.  

Een grote groep mensen op een 

locatie bijeenbrengen is een stuk 

eenvoudiger. 

De NVVE heeft de pilotfase inmid-

dels geëvalueerd. Opvallend vindt 

Froukje Boer hoe groot de behoefte 

aan informatie is. ‘Terwijl het doel 

van de bijeenkomsten toch primair 

was om kennis en ervaringen rond 

het levenseinde uit te wisselen. 

Maar nu we dit hebben gemerkt, 

gaan we daar beter op inspelen. 

Nieuwe gespreksgroepbegeleiders  

moeten al als vrijwilliger van 

de NVVE werkzaam zijn en in de 

workshop is meer aandacht voor 

kennisoverdracht. Inmiddels heb-

ben we een nieuwe groep opgeleid 

en zijn we de wachtlijst aan het 

wegwerken.’

Wilt u ook aan een gespreksgroep 

deelnemen? U kunt zich aanmel-

den via nvve.nl/ledencontact. Als u 

geen internet hebt, kunt u bellen 

met (020) 620 06 90 (van dinsdag 

t/m donderdag, tussen 09.00 en 

12.00 uur).

‘VOOR DE LEDEN, DOOR DE LEDEN’

Aanloopproblemen > ‘Ja’, beaamt Nancy van der 

Putten, ‘soms liggen mensen elkaar niet zo. Dat kan 

gebeuren.’ Als een van de initiatiefnemers van de 

Werkgroep LedenParticipatie (wglp), die de oproep 

begin vorig jaar deed, is zij zeer tevreden over de tot-

standkoming en voortgang van de gespreksgroepen 

in het land. ‘Er waren aanloopproblemen’, vertelt ze, 

‘maar we zijn enorm geholpen door Robert Schu-

rink (de inmiddels afgetreden directeur van de nvve, 

red.). Hij heeft ons vanaf zijn aantreden veel support 

gegeven.’

Van der Putten begeleidde zelf in haar regio ook 

een groep. ‘Begeleidt’, benadrukt ze, ‘want je leidt 

niet.’ Hoewel het aanvankelijk leek alsof haar groep 

zelfstandig door zou gaan, bleken ook hier de meeste 

deelnemers genoeg te hebben aan drie bijeenkomsten. 

‘Wel zijn sommigen na afloop intensiever met elkaar 

in gesprek geraakt; anderen bellen me nog weleens 

om iets te voor te leggen. Dat is prima. Het bevorderen 

van ledencontact onderling was ons belangrijkste 

doel, en dat is gerealiseerd. Het vlammetje brandt. 

Het vuur zal doorgegeven worden.’ Z

 ‘ De samen-
stelling van 
de groepen is 
divers, soms 
ontbreekt een 
groepsgevoel en 
dat is dan ook 
goed’
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Sjaal 
Jaap van Riemsdijk

De vrouw achterin de zaal viel me 

direct op. Het was een van die 

zeldzame tropische avonden en 

de zon jubelde nog uitbundig. 

Toch waren zo’n dertig mensen naar het snikhete 

zaaltje gekomen voor informatie over wilsverkla-

ringen. Sommigen zwaaiden zich koelte toe met 

de nvve-folder. De vrouw op de achterste rij leek 

onberoerd door de warmte. Ze had een zorgvuldig 

opgemaakt gezicht en droeg een lange zwarte jurk 

met een rode sjaal om haar hals.

Alsof het nog niet warm genoeg was, ontstond 

er een verhitte discussie. Vaak tref ik een 

gehoor dat overwegend positief staat tegenover 

zelfbeschikking aan het einde van het leven. 

Nu waren er ook andere geluiden duidelijk te 

horen. Met mijn blik probeerde ik de vrouw bij de 

gedachtewisseling te betrekken en een reactie te 

ontlokken. Ze ontweek mijn blik, zei niets, maar 

leek wel aandachtig te luisteren.

Na afloop van de bijeenkomst was iedereen snel 

weg. Alleen de vrouw treuzelde. Ik stapte op haar 

af en vroeg hoe ze de bijeenkomst had gevonden. 

Ze schraapte haar keel en begon aarzelend te 

praten. Opeens ging er me iets dagen. ‘Zullen we 

even gaan zitten?’, stelde ik voor.

Een lange levensgeschiedenis ontrolde zich. 

Over geboren zijn in een verkeerd lichaam. 

Over de jaren ’60 waarin aanpassing aan de 

maatschappelijke conventies de enige optie leek. 

Over een mislukt huwelijk. Over een mateloos 

verlangen als vrouw door het leven te gaan en dat 

maar niet durven. Over periodes van wanhoop en 

niet meer verder willen.

Na zijn/haar pensionering gooide de vrouw 

het roer om. Verhuizen en opnieuw beginnen. 

Ze zocht professionele hulp. Op haar 70ste 

verjaardag nam ze de beslissing. Het was nu of 

nooit. De eerste keer als vrouw in het openbaar 

was een triomf geweest. Maar ook het begin van 

de confrontatie met vooroordelen, onbegrip en 

onkunde. En met isolement.

Aandacht in de media voor transgenders leidde tot 

meer begrip. Expliciete negatieve reacties kreeg de 

vrouw nog zelden. Maar vaak voelde ze zich achter 

haar rug uitgelachen. Haar zware stem maakte dat 

ze zo min mogelijk sprak. Om haar adamsappel 

te verbergen was er altijd die sjaal. Voor een 

lichamelijk veranderingsproces vond ze zich te 

oud. Aansluiting bij belangengroeperingen en 

contact met andere transgenders kon ze niet meer 

opbrengen. Ze voelde zich moe. Moegestreden. 

Eigenlijk leefde de vrouw alleen nog voor haar 

twee katten. Het beperkte contact met mensen 

werd door de dieren gecompenseerd. Maar wat als 

de laatste kat eerder dan zijzelf zou overlijden? 

Dan had het leven voor haar weinig waarde meer. 

Misschien zou ze dan óók willen sterven. Kon de 

nvve in dat geval iets voor haar betekenen?

De zon was ondergegaan. Het was nog steeds 

warm in de zaal, maar een koude rilling liep over 

mijn rug. Als ik me in de vrouw verplaatste, dan 

kon ik me voorstellen dat haar leven dan klaar 

zou zijn. Het was mijn beurt om te praten. Over 

de huidige onmogelijkheid van euthanasie in het 

geval van voltooid leven. Over de steeds grotere 

acceptatie in de maatschappij en het pleidooi 

van de nvve. Over de weg naar een zorgvuldige 

zelfdoding. 

Plotseling zei de vrouw: ‘Het kan allemaal nog 

heel anders lopen, hoor.’ Misschien meer ter 

geruststelling van mij dan van zichzelf. ‘Maar 

weten dat ik eruit kan stappen wanneer ík het wil, 

zou me zoveel rust geven.’ 

Samen liepen we naar de uitgang. ‘Dag mevrouw, 

dag meneer’, zei de nachtportier. De vrouw knikte 

hem vriendelijk toe. Ze zweeg. Toen schikte ze de 

sjaal om haar hals en zei met welluidende stem: 

‘Goede wacht, meneer.’  Z

foto: bert bulder
D

e vrijw
illiger

Bij de NVVE werken zo’n 

140 vrijwilligers. Ze doen 

presentaties, helpen bij 

bijeenkomsten, leggen 

huisbezoeken af en onder-

steunen leden bij al hun 

vragen rond het levenseinde. 

Hans van Amstel-Jonker en 

Jaap van Riemsdijk zijn twee 

ervaren vrijwilligers. Om 

beurten beschrijven zij een 

ervaring uit de praktijk. 

Deze keer: Jaap van Riemsdijk.
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Slechts vijf artsen gaven tot nu toe euthanasie bij vergevorderde dementie

     Het helse dilemma:     te vroeg of te laat...
‘Onze morele weerzin om het leven 

van een weerloze te beëindigen is te 

groot.’ Zo besloten 220 artsen half 

februari een dagbladadvertentie tegen 

euthanasie bij gevorderde dementie. 

Hoe zit dat eigenlijk met euthanasie bij 

dementie? • Koos van Wees

illustratie: bernet ragetli

1
mag iemand die dementie heeft, 
euthanasie krijgen?
Volgens de wet mag het. Ervan 

uitgaande dat de patiënt met de-

mentie ondraaglijk en uitzicht-

loos lijdt en ook nog in staat is 

dat duidelijk te maken. En daar 

zit hem nou net de kneep. Wie 

gevorderd dementerend is, is 

vaak niet meer in staat aan te 

geven dat hij dood 

wil. Ook is lang niet altijd 

duidelijk of de patiënt ook 

lijdt. Zijn persoonlijkheid kan 

daarnaast zo veranderen dat de 

wens om euthanasie verdwijnt. 

Euthanasie geven is voor veel 

artsen dan een brug te ver. Dat 

zijn de artsen uit die krantenad-

vertentie. 
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2 
er zijn dus ook artsen die het 
wel doen?
Ja. Maar wie beginnend dement 

is, zal sneller een arts vinden dan 

wie niet meer wilsbekwaam is. 

Volgens de regionale toetsings-

commissies euthanasie (rte’s) is 

sinds de invoering van de eutha-

nasiewet slechts vijf keer eutha-

nasie gegeven aan een gevorderd 

dementerende. Dat gebeurde op 

basis van de schriftelijke wils-

verklaring. In de euthanasiewet 

staat dat die geldt als de patiënt 

zelf niet meer bij machte is zijn 

wens te uiten. En als ook de cri-

teria van ondraaglijk en uitzicht-

loos lijden tenminste gelden.

3 
ik heb een wilsverklaring. 
Moet de arts die niet gewoon 
uitvoeren?
Nee, de arts is dat niet verplicht. 

Hij moet het verzoek altijd toet-

sen aan de zorgvuldigheidscri-

teria en hij moet het ook in over-

eenstemming kunnen brengen 

met z’n eigen normen en waar-

den. Niettemin is het sowieso 

verstandig een wilsverklaring te 

hebben. Die is geen garantie voor 

euthanasie, maar zónder is de 

kans op euthanasie vrijwel nihil. 

Het is verstandig zo nauwkeurig 

mogelijk de voorwaarden te for-

muleren waaronder u niet meer 

wilt leven en euthanasie wilt. Uw 

arts zal daarover met u spreken, 

en aangeven of hij uw wens kan 

vervullen. Zo niet, dan kunt u op 

zoek gaan naar een andere arts.

4
maar als ik gevorderd 
dementerend ben, is de kans 
klein?
Zeer klein. Zie de eerste vraag uit 

dit verhaal. De kans leek de afge-

lopen jaren iets groter te worden 

door een nieuwe richtlijn (de 

Handreiking Wilsverklaring) van 

de ministeries van vws en Justi-

tie. Die stelt dat als de patiënt het 

zelf niet meer kan zeggen, symp-

tomen als ernstige benauwdheid, 

pijn, angst, agressie of onrust ook 

als bewijs van het ondraaglijk lij-

den gelden. In de praktijk vinden 

artsen dat toch te moeilijk, zelfs 

als de wilsverklaring duidelijk is. 

5 
hoe voorkom ik dan zwaar 
dement te worden, terwijl ik 
in mijn wilsverklaring zeg dat 
juist niet te willen?
Als dat echt uw wens is, kan 

dat helaas alleen door in een 

vroeg stadium om euthanasie 

te vragen. Dan nog zou het een 

zoektocht kunnen worden naar 

een arts die wil helpen, omdat u 

er waarschijnlijk nog gezond uit-

ziet en goed bij geest bent. Voor 

euthanasie zijn dat geen aanbe-

velingen. Toch is het belangrijk 

dat u er dan om vraagt. Hoe meer 

wilsonbekwaam u wordt, hoe 

kleiner de kans op euthanasie. En 

bij dementie kan het soms snel 

gaan. 

6 
ik lijd op dat moment toch nog 
niet? Kan euthanasie dan wel?
Het lijden bestaat uit uw 

achteruitgang in functioneren 

en uw angst voor de verdere 

gevolgen van uw dementie. ‘Het 

voortschrijdende verlies van 

persoonlijkheid, functies en 

vaardigheden en het besef dat dit 

proces alleen maar door zal gaan, 

kan groot, actueel lijden doen 

ontstaan’, stellen de rte’s in hun 

Code of Practice, een soort richtlijn 

die artsen erop na kunnen slaan 

als ze euthanasie willen geven.

7 
dan krijg ik dus euthanasie 
terwijl ik eigenlijk nog goed 
ben.
Ja, dat is het afschuwelijke di-

lemma waar dementiepatiënten 

met een euthanasiewens voor 

staan: uitstellen, tot het moment 

waarop euthanasie nog moge-

lijk is soms ongemerkt passeert, 

of: om uitvoering vragen als de 

klachten nog alleszins te dragen 

zijn. Zolang artsen spreken over 

‘morele weerzin’ en ‘stiekeme 

euthanasie’ als ze doelen op 

euthanasie aan een gevorderd 

dementerende, resteert alleen de 

tweede optie. Voor velen voelt dat 

inderdaad als ‘te vroeg’.

8 
vijf artsen gaven dus wél 
euthanasie aan wilsonbekwame, 
demente patiënten. kan ik niet 
bij hen terecht?
Dat is de vraag. Een ‘gewone’  

euthanasie wordt door de toet-

singscommissies vrijwel altijd 

 

schriftelijk afgedaan. Deze vijf 

artsen moesten zich persoonlijk 

komen verantwoorden. Omdat 

ze dat wel voelden aankomen, 

legden ze elke stap, elke overwe-

ging in het proces nauwkeurig 

vast, soms ook op film. Een van 

die vijf artsen kreeg toch het 

oordeel niet gehandeld te hebben 

overeenkomstig de zorgvuldig-

heidseisen. De wilsverklaring 

was niet duidelijk genoeg en de 

euthanasie had gestaakt moe-

ten worden toen de patiënt een 

schrikreactie gaf, zo oordeelde de 

rte. Zo’n gang van zaken maakt 

artsen kopschuw. Dat ze volgens 

hun collega’s een morele grens 

overschrijden helpt ook niet. 

9 
waarom konden deze vijf wél 
euthanasie geven?
Omdat zij ervan overtuigd 

waren dat het moment was 

aangebroken waarvan de patiënt 

zelf in de wilsverklaring en 

in consultaties had gezegd 

dán euthanasie te willen. Ze 

baseerden zich daarbij op 

gesprekken met de patiënt, 

op de observaties van diens 

gedrag, de bevindingen van 

familie en verplegend personeel 

en op de symptomen die in de 

Code of Practice staan als reden 

euthanasie te geven.  Maar 

bovenal op hun eigen oordeel dat 

hier sprake was van ondraaglijk 

lijden. Eén arts verklaarde 

dat je de patiënt buiten het 

verpleeghuis kon horen gillen. 

‘Na een aantal bezoeken kon er 

geen andere uitleg zijn dan dat 

hij dit lijden niet meer wilde.’ Z

Slechts vijf artsen gaven tot nu toe euthanasie bij vergevorderde dementie

     Het helse dilemma:     te vroeg of te laat...
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Debatterend over de grenzen van onze euthanasiewet 

dreigen we te vergeten hoe positief de Nederlandse 

situatie afsteekt bij die in het buitenland. Dat toonde 

begin dit jaar de casus van de Italiaanse dj Fabio 

maar weer eens aan. Hij is niet de enige die hevig naar 

euthanasie verlangde, maar het in eigen land niet kon 

krijgen. • Leo Enthoven

    In het buitenland wordt gesmacht naar  
een euthanasiewet als de onze 

 
‘ Terminale patiënten  
als ik benijden het 
Nederlandse volk’

Starend naar de horizon benijden 

terminale patiënten zoals ik het Nederlandse 

volk. wakker worden!’ Luttele weken na de 

inwerkingtreding van onze euthanasiewet in 

april 2002 zette de Italiaan Piergiorgio Welby deze 

hartenkreet op internet. 

Op zijn zestiende was spierdystrofie vastgesteld. 

Gedurende 45 jaar kreeg deze verlammende ziekte 

hem steeds meer in de greep. Uiteindelijk kon hij 

niet langer zelfstandig ademen. Zijn resterende 

mogelijkheid om te communiceren verdween toen 

de laatste vinger waarmee hij zijn computermuis 

bediende, net als de andere negen, verlamd raakte.

Zijn smeekbede ‘wakker worden’ was zijn zoveelste 

hartstochtelijke oproep aan de Italiaanse politiek een 

euthanasiewet aan te nemen. Hij kreeg ruim 20.000 

steunbetuigingen van landgenoten. Niet van politici. 

Onder druk van de katholieke kerk keken die de 

andere kant op. Door verdere behandeling te weigeren 

overleed hij op 20 december 2006. De katholieke kerk 

verbood een kerkelijke uitvaart ‘vanwege zijn openlijk 

‘

– Lasciatemi morire in pace – 
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uitgesproken voornemen tot zelfdoding’. Maffiabaas 

Vittorio Casamonica kreeg zo’n kerkelijke uitvaart wél.

Enkele maanden later overleed de Italiaanse als-

patiënt Giovanni Nuvoli. Hij had zes jaar gevochten 

voor euthanasie. Zonder succes. Na een hongerstaking 

bezweek hij op 23 juli 2007.

Mar adentro > Vrijwel elk land, zeker in het Westen, 

kent lange lijsten namen van mensen die smeekten 

om euthanasie om hun uitzichtloze en ondraaglijke 

lijden te beëindigen. En die hulp niet kregen. Een 

aantal van hen gaat ver, en familie en vrienden 

gaan ver, om zelfdodingsmiddelen te bemachtigen. 

Barbituraten (Nembutal) bestellen ze via internet. Of 

gaan ze halen in Mexico, Peru of Bolivia. Daar kleven 

risico’s aan. In de meeste landen (ook in Nederland) 

geldt een importverbod met gevangenisstraffen en/of 

boetes bij overtreding. Menigeen wordt afgescheept 

met neppoeder of een nepdrankje.

Een enkele keer kiezen mensen voor zelfvergiftiging 

met cyanide, zoals de Spaanse visser Ramón Sampedro 

Cameán in januari 1998. Op zijn 25ste liep hij in 1968 

bij een duikongeluk voor de kust van Galicië een 

dwarslaesie op. Dat was het begin van een gevecht om 

legale hulp bij zelfdoding dat 29 jaar ging duren. Een 

gevecht dat hij zou verliezen na een rondgang langs 

rechtbanken, gerechtshoven en het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens. 

Uiteindelijk bereidden vrienden een dodelijk drankje 

voor hem. Ramón had alle voorbereidingstaken 

verdeeld onder elf vrienden om het risico op 

vervolging voor hulp bij zelfdoding zo klein mogelijk 

te maken. Na afloop van de verjaringstermijn gaf een 

vriendin de hulp toe. ‘Ik deed het uit liefde’, zei ze 

op tv. Het verhaal van Ramón inspireerde in 2004 de 

Spaanse regisseur Alejandro Amenábar tot de film Mar 

adentro, waarin Javier Bardem de hoofdrol speelde.

Nachtmerrie zonder einde > Een andere 

ontsnappingsroute is dat mensen hun toevlucht 

nemen tot Zwitserland waar drie organisaties 

(Dignitas, Lifecircle/Eternal Spirit en EX 

International) doodzieke mensen helpen te overlijden 

als die aan hun criteria voldoen.

De Italiaan Fabiano Antoniani, in zijn land beroemd 

als ‘dj Fabio’, koos die weg. Hij overleed begin 

februari op 40-jarige leeftijd. In 2014 had hij tijdens 

het autorijden geprobeerd zijn gevallen mobiel te 

pakken. Een botsing was het gevolg. Dj Fabio raakte 

verlamd en blind aan beide ogen. Zodra hij besefte 

dat herstel onmogelijk was, begon hij te strijden 

voor de ontwerpeuthanasiewet van de Luca Coscioni 

Association (waar Piergiorgio Welby vóór zijn dood 

voorzitter van was).

De dj richtte zijn campagne op politieke partijen en 

op Italië’s president Sergio Mattarella. Een van zijn 

boodschappen aan de president begon zo: ‘Alstublieft, 

laat me doodgaan. Ik leef in een nachtmerrie zonder 

einde.’ 

Elf (!) keer besloten de geachte volksvertegen-

woordigers hun debat over de conceptwet uit te 

stellen, telkens na druk van de katholieke kerk. ‘Het 

is een schande’, klaagde Antoniani in een van zijn 

videoboodschappen aan landgenoten. ‘Geen van 

hen had de moed te staan voor een wet die belangen 

van lijdende mensen beschermt. Nu worden die 

gedwongen uit te wijken naar het buitenland om af te 

komen van hun ondraaglijke en eindeloze foltering.’

Politiek vluchteling > Marco Cappato, oud-lid 

van het Europees Parlement en verbonden aan de 

Luca Coscioni Association, vergezelde Fabiano naar 

Zwitserland, samen met diens partner Valeria en 

familieleden. Hij bleef tot het laatste moment aan 

Fabio’s zijde. Cappato werd na terugkeer in Italië 

gearresteerd. De aanklacht: hulp bij zelfdoding. De 

maximale gevangenisstraf daarvoor is in Italië twaalf 

jaar. Over de dj meldde Cappato op Facebook: ‘Fabio 

besloot te sterven in overeenstemming met de wetten 

van een land dat niet het zijne was.’

Roberto Saviano, schrijver en journalist die veel 

publiceerde over de Napolitaanse maffia, schreef: 

‘We hebben je duidelijk horen vragen om waardig te 

mogen sterven. Er bestaat geen enkele rechtvaardiging 

voor de stilte die je als antwoord kreeg. Zoals er geen 

enkele rechtvaardiging bestaat voor het gebrek aan 

empathie, aandacht en medemenselijkheid van de 

kant van het Europees Parlement en van het land waar 

je door de speling van het lot geboren was.’ Een krant 

meldde cynisch: ‘Dj Fabio is een politiek vluchteling.’

De dood van de populaire dj leidde tot duizenden 

reacties op internetfora. ‘De tegenstanders moeten 

hun hoofden uit schaamte buigen, die sadisten’ 

en ‘Wat een tragiek. Ik ondersteun euthanasie van 

harte. Iedereen komt het recht toe te kiezen voor 

levensbeëindiging als een ziekte of een ongeluk het 

leven te ondraaglijk, te pijnlijk en onaanvaardbaar 

maakt. Rust in vrede’ en ‘Elk land zou zo’n regeling 

moeten hebben.’ 

Wij in Nederland hebben die, al vijftien jaar. Z

– Lasciatemi morire in pace – 

Cuando no puedes escapar, 

    aprendes a llorar riendo (Ramón Sampredo)

duizenden mensen kwamen 

naar de openlucht afscheids-

dienst van welby nadat de 

kerk een kerkelijke begrafenis 

had verboden.

wanneer je niet kunt 

ontsnappen, leer je om 

lachend te huilen. 

(ramón sampedro)
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De Hoge Raad heeft de zaak van 

Albert Heringa half maart terug-

verwezen naar het gerechtshof.  

De Hoge Raad vindt dat het hof 

te gemakkelijk tot zijn besluit 

kwam om Heringa te ontslaan 

van rechtsvervolging voor hulp 

bij de zelfdoding van zijn 99-ja-

rige moeder. 

nvve-interim-directeur Rob Jon-

quière noemde het voor Heringa 

‘buitengewoon triest’ dat er nog 

steeds geen eind is gekomen aan 

de al jarenlange juridische strijd. 

Niettemin vindt de nvve het 

positief dat Heringa’s motieven 

in een hernieuwde procedure 

beter over het voetlicht kunnen 

worden gebracht.

Volgens de nvve heeft de Hoge 

Raad zich niet willen mengen 

in het maatschappelijke en 

politieke debat rondom hulp 

bij zelfdoding door iemand die 

geen arts is. Dat blijkt ook uit de 

toelichting van de Hoge Raad.Z

Tegen de oordelen van de 

regionale toetsingscommissies 

euthanasie (rte’s) zou cassatie 

‘in het belang der wet’ mogelijk 

moeten zijn. Op die manier zou 

de Hoge Raad kunnen worden 

gevraagd een oordeel te geven 

over uitspraken van de rte’s 

zonder dat dit gevolgen heeft 

voor de betrokken arts. Doel is 

meer rechtszekerheid te krijgen 

over juridisch relevante vragen. 

Die suggestie heeft rte-voorzit-

ter Jacob Kohnstamm gedaan in 

het jaarverslag 2016, dat begin 

april verscheen. Er werden vorig 

jaar 6091 meldingen van eutha-

nasie gedaan, 4 procent van alle 

sterfgevallen in Nederland. In 

het overgrote deel, 83 procent, 

betrof het mensen die leden aan 

kanker, aandoeningen van het 

zenuwstelsel, hart- en vaat- of 

longaandoeningen. In 85 procent 

van de gevallen werd euthana-

sie gegeven door een huisarts, 

meestal bij de patiënt thuis. Tien 

gevallen werden door de rte be-

oordeeld als ‘niet overeenkomstig 

de zorgvuldigheidseisen’.

Van het totaal aantal meldingen 

ging het in 1 procent om psychia-

trische aandoeningen, 4 procent 

om een stapeling van ouderdoms-

aandoeningen en in 2 procent om 

dementie. Drie mensen verkeer-

den in een vergevorderde fase van 

dementie. Z

De knmg vindt een aparte 

wet voltooid leven, zoals 

D66 bepleit, niet nodig. De 

euthanasiewet biedt voldoende 

mogelijkheden voor mensen die 

lijden aan een voltooid leven, zo 

vinden de artsen. De nvve wil 

de bezorgdheid van de artsen 

over een wettelijke regeling voor 

voltooid leven wegnemen in een 

gesprek met de knmg.

De nvve stelt blij te zijn met de 

ruimte die de knmg kennelijk 

ziet in de euthanasiewetgeving, 

maar constateert dat artsen in 

de praktijk een voltooid leven 

vaak onvoldoende grond vinden 

voor euthanasie. Ook is er een 

groep mensen die hun leven 

als voltooid beschouwen maar 

vanwege het ontbreken van 

medische criteria buiten de 

euthanasiewet vallen. 

Half maart kwam de v&vn 

(Verpleegkundigen & 

Verzorgenden Nederland) 

met de uitkomst van een 

peiling onder haar leden 

naar buiten. Bijna driekwart 

van de verpleegkundigen en 

verzorgenden krijgt te maken 

met de doodswens van een 

patiënt. Uit de peiling blijkt 

dat er veel verwarring is over 

wat er onder ‘voltooid leven’ 

valt. Verpleegkundigen en 

verzorgenden hebben het idee 

dat de doodswens van de patiënt 

vooral samenhangt met de 

kwaliteit van leven en niet met 

het voltooid zijn ervan. Z

Een richtlijn van de Nederlandse 

Transplantatie Stichting (nts) 

maakt de procedure rond 

orgaandonatie na euthanasie 

duidelijker. De richtlijn werd 

begin maart aangeboden aan 

(inmiddels demissionair) 

minister Schippers van vws. 

De richtlijn beschrijft 

onder welke voorwaarden 

orgaandonatie na euthanasie 

zorgvuldig kan worden uit-

gevoerd. Er staan aanbevelingen 

in, maar ook praktische adviezen 

en stappenplannen. 

Het belang van de patiënt staat 

voorop. Zo moet het verzoek om 

te doneren altijd van de patiënt 

zelf komen en mogen een (huis)-

arts of zorgprofessional hier 

nooit zelf om vragen. De patiënt 

moet goed op de hoogte zijn 

van wat zijn verzoek met zich 

meebrengt: extra onderzoeken, 

een ziekenhuisopname vlak 

voor de euthanasie en een kort 

afscheid voor de familie na het 

overlijden.

Sinds 2012 hebben 28 mensen 

na euthanasie een orgaan 

gedoneerd.Z

kort

HOGE RAAD VERWIJST ZAAK HERINGA TERUG
NAAR GERECHTSHOF

KOHNSTAMM: ‘LAAT HOGE RAAD OORDEEL
VAN RTE’S BEKIJKEN’ 

KNMG: APARTE WET VOLTOOID LEVEN NIET NODIG

RICHTLIJN VOOR ORGAANDONATIE NA EUTHANASIE
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Theatermakers 
bedenken 
Rechtszaak 
tegen de Dood

Het idee voor het project, een ‘cross-

over’ tussen realiteit en kunst, 

ontstond toen een goede vriend van 

Knibbe aan kanker overleed. ‘Op zijn 

uitvaart was er vooral berusting, maar ik had behoefte 

aan een ritueel, aan een persoon die ik door elkaar kon 

schudden. Ik wilde een dader die ik kon beschuldi-

gen.’

Die gedachte kreeg een zetje toen Knibbe performer 

was in de voorstelling Voor we slapen van collega Bart 

van de Woestijne. Hij probeerde zich ’s nachts in bed 

vaak voor te stellen hoe het zou zijn om dood te zijn, 

maar kon daar geen grip op krijgen. Knibbe: ‘Het 

recht probeert eerlijk en rechtvaardig te zijn, terwijl 

de natuur en de dood zich daar niks van aantrekken. 

Wij in het rijke Westen, en onze generatie zeker, zijn 

eraan gewend om controle te hebben, maar over de 

dood hebben we geen macht.’

Nalatigheid > De theatermakers kwamen in 

contact met hoogleraar Strafwetenschap, advocaat en 

prominent nvve-lid Eugène Sutorius, en via hem met 

andere professionals (zoals rechter Mark Boekhorst 

Carillo en officier van justitie, André Coumans) die 

bereid waren een heuse rechtszaak tegen de dood 

te voeren. De zaak zal zijn beslag krijgen als een 

reguliere rechtszaak: met een aanklager en een 

verdediger, met getuigen en deskundigen, met 

publiek en een rechtbanktekenares, die de lastige taak 

heeft de verdachte in beeld te vangen.

Via de mail en tijdens drie bijeenkomsten in het 

Amsterdamse Bos-theater met publiek hebben de 

makers persoonlijke ervaringen verzameld waarmee 

aanklacht en verdediging zullen worden onderbouwd. 

‘Het gezamenlijke is een belangrijk aspect van dit 

project. Het is bijzonder om te zien dat je idee een 

steentje in de vijver is en dat het in de hoofden van 

andere mensen verder golft. We hebben gemerkt 

dat de ongebruikelijke manier waarop we over de 

dood spreken – als een verdachte die nalatigheid kan 

worden verweten, of stalken of het achterhouden 

van informatie – waardevol is. In het recht word je 

gehóórd, dat is ook een voordeel.’Z

Wilt u de dood aanklagen of verdedigen met uw 

persoonlijke verhaal? Schrijf dat dan op en stuur het 

in een mail naar: woodeno@bostheater.nl, o.v.v. 

Rechtszaak tegen de Dood. Naar verwachting eind mei zal 

de website rechtszaaktegendedood.nl live zijn. Daarop 

zal actuele informatie rond de rechtszaak en het project 

te vinden zijn.

In het Paleis van Justitie in Amsterdam 
staat op 14 juli een opmerkelijke verdach-
te terecht: de Dood. Voor echte rechters, 
een officier van justitie, een advocaat 
en publiek zal de Dood aangeklaagd en 
verdedigd worden. De Rechtszaak tegen 
de Dood is het initiatief van twee theater-
makers, Eva Knibbe (31) en Bart van de 
Woestijne (26). • Els Wiegant
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      ‘Ik zou me minder   onthand willen voelen’

illustratie: joyce schellekens
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          Levenseindekliniek draagt kennis over tijdens nascholingscursus voor artsen 

      ‘Ik zou me minder   onthand willen voelen’
Voor Aafke (30)*, specialist ouderengeneeskunde, was het groeiend 

aantal vragen over euthanasie bij (vergevorderde) dementie in haar 

werk de directe aanleiding om de nascholingscursus bij te wonen. 

‘Ook door de discussie in de media is er veel onzekerheid bij 

patiënten. Ik merk dat mensen veeleisender worden, euthanasie 

als een recht ervaren en soms vergeten wat het voor een dokter 

betekent. Daarom wil ik stevig in mijn schoenen staan. Het idee om 

beeldmateriaal te gebruiken vond ik een eyeopener. Ik vind het ook 

heel fijn te weten dat ik te allen tijde de Levenseindekliniek voor 

advies kan bellen.’

Goed op de hoogte > Fleur (41)*, tien jaar huisarts en sinds een 

half jaar scen-arts, heeft een praktijk met een wat oudere patiënten-

populatie. Ze ziet meer mensen met dementie op haar spreekuur en 

het zelfgekozen levenseinde komt vaker ter sprake. Om die reden en De man die hem de euthanasie gaf, 

is Sjaak van Meeteren, scen-arts en 

specialist ouderengeneeskunde bij 

de Levenseindekliniek. Namens die 

organisatie geeft hij die zonnige voorjaarsdag in maart een 

nascholingscursus aan een groep (huis)artsen, geriaters, 

scen-artsen en specialisten ouderengeneeskunde. Met 

behulp van de video (de casus werd later overigens als 

‘zorgvuldig’ beoordeeld door de regionale toetsings-

commissie) en een andere uitgewerkte casus maakt hij de 

cursisten wegwijs in de wereld vol voetangels en klemmen 

van euthanasie bij vergevorderde dementie.

Spannende zaak > De behoefte daaraan is groot, zo 

blijkt bij het kennismakingsrondje. ‘Ik wil graag weten 

wat er kan, en wat niet’, zegt een cursist. ‘Ik zou me minder 

onthand willen voelen’, zegt een ander. En een derde 

verzucht: ‘Euthanasie bij vergevorderde dementie, het is 

een spannende zaak.’

Daarmee heeft ze niets te veel gezegd. Euthanasie bij 

vergevorderde dementie – wat betekent dat iemand ook 

wilsonbekwaam is en zijn doodswens niet ondubbelzinnig 

meer kan formuleren – is een heikele kwestie. Het is een 

van de meest controversiële vraagstukken in het huidige 

euthanasiedebat, zoals ook blijkt uit de advertentie begin 

dit jaar van 220 artsen die stelden nooit een dodelijke 

injectie te zullen geven aan iemand die niet meer kan 

bevestigen dat hij dood wil. 

De man kruipt kreunend en jammerend over de 

vloer. Hij staat op, zijn rug gebogen, zijn handen 

onrustig over elkaar wrijvend. Met een gepijnigde 

uitdrukking op zijn gezicht loopt hij heen en weer, op 

en neer. Dan schreeuwt hij, boos, wanhopig. In een 

zaaltje nabij station Eindhoven kijken dertien artsen 

muisstil naar de beelden van deze wilsonbekwame 

patiënt met vergevorderde dementie. In 2016 kreeg 

hij euthanasie. • Els Wiegant 

In 2016 ontving de Levenseinde-

kliniek 1796 hulpvragen, 46 pro-

cent meer dan het jaar ervoor. 

Van dat aantal werden er 498 

gehonoreerd. Dat percentage van 

28 is vrijwel gelijk aan dat van 

2015, zo blijkt uit het onlangs 

verschenen jaarverslag.

Directeur Steven Pleiter: ‘Dit 

jaar zullen we waarschijnlijk 

2500 hulpvragen behandelen, 

waarvan er zo’n 30 procent zul-

len worden gehonoreerd. Dat 

betekent 750 casussen. Daarvoor 

zijn 75 teams nodig, 25 meer dan 

nu. We zijn druk bezig om die 

te formeren, maar eenvoudig is 

dat niet.’

Een vijfde van alle hulpvragen 

is afkomstig van patiënten met 

kanker. Bij een derde weigert de 

behandelend arts om princi-

piële of persoonlijke redenen 

de hulpvraag in behandeling te 

nemen. Pleiter: ‘Het zou goed 

zijn als de Levenseindekliniek 

zich kan concentreren op de echt 

complexe hulpvragen. Daarover 

zijn we met de artsenorganisa-

ties in gesprek.’ 

Oplossing is volgens Pleiter dat 

(huis)artsen in regionaal verband 

afspraken maken om een eutha-

nasiecasus van een collega over 

te nemen wanneer deze dat om 

principiële of persoonlijke rede-

nen weigert. De werkwijze staat 

bekend onder een naam die 

verwijst naar een goedlopend 

voorbeeld: het Hoogeveense 

model. 

BIJ EEN DERDE VAN DE HULPVRAGEN WEIGERT
ARTS OM PRINCIPIËLE REDEN
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omdat ze als scen-arts alles wil weten wat er over het onderwerp te 

weten valt, volgde ze de nascholingscursus.

Al tijdens haar studie had ze een bijzondere belangstelling voor 

stervensbegeleiding. ‘Sterven is zoiets intiems, het is zo’n exis-

tentieel deel van het leven… ik vind dat je dan goed begeleid moet 

worden. Dat is mijn taak omdat ik de huisarts van de patiënt ben.’

Met een aantal van haar patiënten heeft Fleur regelmatig 

gesprekken over euthanasie. ‘Ik houd de vinger aan de pols. Ik maak 

en houd het bespreekbaar, informeer er actief naar en leg zaken 

zoveel mogelijk vast.’

Eén keer heeft ze euthanasie gegeven aan een man met dementie. 

Hij was in een vroeg stadium van de ziekte. ‘Mijn patiënt was er veel 

eerder aan toe dan ik, maar hij accepteerde dat ik aan de zorgvuldig-

heidscriteria moest voldoen en dat ik tijd nodig had. Behoefte om 

te sparren met een collega heb ik niet gehad. Ik doe het pas als ik er 

klaar voor ben, me er zeker over voel. Anders doe ik het niet. ‘ 

Indrukwekkend > Klinisch geriater Loes van Nuland (39) is met 

twee patiënten met dementie serieus in gesprek geweest over een 

mogelijke euthanasie op termijn. Daarnaast werd ze een half jaar 

geleden geconsulteerd door een huisarts die het euthanasieverzoek 

Nascholingscursussen vormen een 

van de drie bouwstenen waarmee 

de Levenseindekliniek invulling 

geeft aan haar functie als kennis-

en expertisecentrum. Tweede zijn 

de consulenten die (huis)artsen 

begeleiden bij het geven van eu-

thanasie aan hun eigen patiënten. 

De derde werd onlangs gelanceerd: 

de websiteexpertisecentrumeutha-

nasie.nl, speciaal voor zorgverle-

ners.

Nascholingscursussen geeft de Le-

venseindekliniek, die onlangs zijn 

vijfde verjaardag vierde, sinds 2016. 

Twee zijn er klaar: over euthana-

sie bij vergevorderde dementie en 

over het basisverzoek euthanasie. 

De cursussen over euthanasie bij 

psychiatrie en over euthanasie bij 

een stapeling van ouderdoms-

klachten worden dit jaar afgerond.  

‘De eerste reacties zijn goed’, stelt 

directeur Steven Pleiter tevreden 

vast.

Vangnet > De Levenseindekliniek 

behandelt euthanasieverzoeken, 

maar er kennis en expertise 

over vergaren en die doorgeven 

waren voor de oprichters (vooral 

Petra de Jong, voormalig NVVE-

directeur) eveneens belangrijke 

doelstellingen. 

Voor dat aspect ontstond na de 

eerste twee jaar ruimte. Pleiter: 

‘Het aantal hulpvragen nam vanaf 

het begin elk jaar enorm toe. Van 

2015 tot 2016 zelfs met bijna 50 

procent. Dus moesten we ervoor 

zorgen dat behandelaars meer 

euthanasieverzoeken zelf kunnen 

afhandelen.’ 

De Levenseindekliniek was opge-

richt als vangnet, niet als langdu-

rige oplossing, benadrukt Pleiter. 

‘Wij proberen het hele speelveld 

van de euthanasiewet te gebruiken 

en de grenzen te onderzoeken, met 

aanvankelijk het doel om onszelf 

overbodig te maken. Het idee dat 

die klus na tien jaar geklaard zou 

zijn, heb ik losgelaten. Ik denk 

dat het goed is dat de kennis over 

ingewikkelde hulpvragen op één 

plek gebundeld zal blijven.’

Eerste actie om kennisoverdracht te 

bevorderen was de instelling van 

consulenten euthanasie: ervaren 

verpleegkundigen (in de meeste 

gevallen) die een arts begeleiden 

bij een euthanasietraject. 

Pleiter: ‘In 2015-2016 hebben we 

dat als project uitgeprobeerd. De 

waardering was erg groot, artsen 

waren er zeer mee geholpen. Uit 

de evaluatie bleek dat de con-

sulenten werden ingeschakeld 

door artsen die voor het eerst een 

euthanasie deden, maar vooral ook 

voor complexe euthanasieverzoe-

ken. 60 procent van de artsen die 

om hulp vroegen, voelde zich on-

voldoende bekwaam of ervaren om 

dat specifieke euthanasieverzoek te 

kunnen beoordelen. In één op de 

vier gevallen had de patiënt zich 

tot de Levenseindekliniek gericht. 

Wij namen dan contact op met 

zijn arts en boden de hulp van de 

consulent aan. In de andere drie 

gevallen benaderde de arts ons.’

Niet complex meer > De nascho-

lingscursussen zijn bedoeld om 

artsen de nodige bagage mee 

te geven om zelf een (complex) 

euthanasieverzoek te kunnen 

behandelen. ‘Onder een com-

plexe hulpvraag verstaan wij het 

verzoek van een patiënt die nog 

drie maanden of langer te leven 

heeft. Voor onszelf zijn veel van die 

hulpvragen niet complex meer. We 

weten dat een somatische aandoe-

ning als ALS of MS uitzichtloos is en 

we kunnen ook goed beoordelen 

of een patiënt ondraaglijk lijdt. Bij 

psychiatrie, stapeling van ouder-

domsklachten en dementie kunnen 

we dat eveneens. Als we die kennis 

goed overdragen, kunnen behan-

delaars dat soort verzoeken zelf 

behandelen. En dat heeft altijd 

onze voorkeur.’

LEVENSEINDEKLINIEK STEEDS MEER KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM

behandelde van een 68-jarige vrouw met beginnende dementie. 

Van Nuland moest beoordelen of er mogelijk sprake was van een 

stemmingsstoornis. 

‘Voor mij zat een relatief gezonde, relatief jonge vrouw die haar 

achteruitgang niet mee wilde maken. Heel indrukwekkend. Ik 

twijfelde over de vraag of ze een stemmingsstoornis had en heb 

haar toch maar doorverwezen naar een psychiater. Het is een lastige 

afweging, ook omdat je weet wat de consequentie van je beoorde-

ling kan zijn (namelijk dat ze euthanasie krijgt, red.). Dan wil je het 

echt heel zeker weten.’

Over een andere patiënt met dementie vertelt ze: ‘De man had het 

telkens over: “naar de andere kant van de Schepper gaan”. Maar be-

doelde hij daar nou echt mee: ik wil dood, nu? Ik kende de mogelijk-

heid op dat moment nog niet, maar in dat geval had ik graag willen 

overleggen met de Levenseindekliniek. Dat was ook de aanleiding 

dat ik deze nascholingscursus deed. Heel prettig dat ik nu weet 

dat ik daarover kan praten met bevlogen mensen die het hart op de 

juiste plaats hebben en vaker met dit bijltje hebben gehakt.’ Z

* Ter bescherming van hun privacy en die van hun patiënten zijn de namen van deze 

artsen gefingeerd.



Relevant | mei 2017

 25 

Leo Enthoven

HERSENSTICHTING 

‘Ik heb multiple sclerose en 

laat mijn hersenen na aan de 

Hersenstichting. Dan ben ik 

nog van nut na mijn dood. 

Het onderzoek naar MS maakt 

vorderingen, maar ze kunnen de 

ziekte nog niet genezen. Ik zit nu 

in de fase van de ziekte waarbij 

ik langzaam achteruit ga: zonder 

rollator kan ik niet meer lopen.’

MOEDER

‘Als ik niet meer kan 

communiceren, als ik mijn 

computer niet meer kan 

gebruiken of niet meer kan 

lezen, dan hoeft het voor mij 

niet meer. Mijn moeder was in 

de laatste jaren van haar leven 

volledig afhankelijk van hulp. 

Ze kon nog niet eens zelf de 

afstandsbediening bedienen en 

zich slecht verstaanbaar maken. 

Dat vond ik zo verdrietig. Ik 

heb jankend in de auto terug 

gezeten als ik bij haar op bezoek 

was geweest. Ik dacht: dat 

gaat mij niet gebeuren, ik wil 

niet afhankelijk worden van 

anderen.’

ONTLUISTEREND

‘Mijn wensen staan netjes op 

papier, maar ik ben bang dat het 

anders loopt. Bang dat ik in een 

of ander verpleeghuis terechtkom 

en niet kan zeggen dat ik niet 

meer wil leven. Want dan is er 

geen dokter meer die me wil 

helpen. En heb je niks aan mooie 

woorden op papier. Ik heb in een 

verpleeghuis gewerkt en ik vind 

het ontluisterend hoe daar met 

mensen wordt omgegaan: er is 

te weinig personeel. Ik weet nog 

goed dat ouderen niet zomaar 

naar het toilet mochten. Dan 

zeiden ze: “De toiletronde is net 

geweest, u moet wachten.” De 

angst sloeg me om het hart. Stel 

je voor dat je zo afhankelijk bent 

en dat je dan niet naar het toilet 

mag.’

COÖPERATIE LAATSTE WIL

‘Behalve lid van de NVVE ben ik 

ook donateur van de Coöperatie 

Laatste Wil. Zij streven ernaar 

dat mensen op een legale en 

verantwoorde manier zelf een 

einde aan hun leven kunnen 

maken door middel van een 

zogenaamde laatstewilpil. Dat 

vind ik belangrijk. Je moet zelf 

kunnen beslissen wanneer het 

genoeg is en niet afhankelijk zijn 

van het oordeel van de dokter. 

Ik word helemaal akelig van 

het idee dat ik bij een arts op 

examen moet wanneer ik dood 

wil. Dat zo’n man kan zeggen:  

“U heeft nog niet genoeg 

geleden, u komt niet in 

aanmerking.”’Z

Wilt u uw overwegingen en keuzes
rond het levenseinde met ons delen, 
ook als u nog geen wilsverklaring 
hebt? Stuur dan een mail met uw 
naam en telefoonnummer naar: 
relevant@nvve.nl. 

‘Akelig van het idee dat ik bij een arts op examen moet’

de wilsverklaring van irene van berkel 
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Vertaald door Barbara de Lange

Nijgh & Van Ditmar

€ 19,90

‘Bijna twee jaar geleden heb 

ik via internet in China een 

euthanasiemiddel gekocht,’ 

luidt de openingszin van deze 

memoires, geschreven tijdens de 

laatste weken van de gevierde 

Australische schrijfster Cory Taylor 

(1955-2016). 

Ze weegt dan, zoals ze het 

uitdrukt, ‘minder dan de 

Retriever van de buren’. Maar ze 

wil per se dit boek nog schrijven 

omdat ze heeft ervaren hoe 

onbespreekbaar de dood voor 

veel mensen is, en ‘dat maakt 

stervenden nog eenzamer dan 

ze al zijn’. Tot haar verbazing 

vermijden zelfs haar artsen het 

onderwerp. 

Taylor had ervaring met 

‘hoe het niet moest’. Haar 

beide ouders stierven na 

een lang en afschuwelijk 

aftakelingsproces, diep dement 

in een verpleeghuis. De laatste 

keer dat Taylor haar moeder 

zag, was ze er getuige van hoe 

zij werd verschoond. ‘De blik in 

de ogen van mijn moeder toen 

ze zich omdraaide en zag dat ik 

toekeek, deed me denken aan 

een dier dat een onbeschrijflijke 

foltering ondergaat.’ 

Ze wil zelf kiezen wanneer en 

hoe ze zal sterven en alleen 

al het bezit van het dodelijke 

middel geeft haar de rust om het 

einde nog even uit te stellen. 

‘Het geeft me het gevoel dat 

mijn autonomie nog intact is, 

dat ik invloed kan uitoefenen 

op mijn lot. Ook al gebruik ik 

het middel niet, dan heeft het 

nog altijd geholpen het gevoel 

van totale machteloosheid uit te 

bannen.’  

Door haar eigen levensverhaal 

en haar vrij dramatische 

familiegeschiedenis alsnog 

vast te leggen, hoopt ze dat 

haar zoons zich een idee 

kunnen vormen over hun 

voorgeschiedenis. Dat het boek 

ook een krachtig pleidooi voor 

wettelijk toegestane hulp bij 

zelfdoding bevat, maakt het 

nog geen pamflet; daarvoor is 

het te persoonlijk, te intiem. 

Zo vertelt Taylor hoe chaotisch 

de emoties soms zijn die in 

het zicht van de eindstreep 

op haar afstormen. Nooit is ze 

sentimenteel. Wijsheid, humor, 

liefde en verbeeldingskracht zijn 

de kernbegrippen van Sterven, 

dat over leven gaat. Z

Margo Laan 
Maandagmiddag om 
half zes. Handboek voor 
naasten bij euthanasie 
–

Bestellen via: psychosociaalwerk.nl

€ 13,95 

Margo Laan is counselor en 

heeft een eigen praktijk. Op een 

maandagmiddag om half zes 

krijgt haar moeder euthanasie. 

Hoewel die ‘mooi’ verloopt, blijft 

de dochter achter met een kater. 

Pas achteraf realiseert ze zich 

dat ze meer voor haar moeder 

had kunnen doen. Ze beseft 

dat moeder eenzaam moet zijn 

geweest in het beslissingsproces 

in aanloop van de euthanasie. 

En ze had zich meer moeten 

verdiepen in wat er komen ging. 

Nu dienen zich emoties aan waar 

ze totaal niet op verdacht is.

Om anderen in staat te 

stellen zich wel beter voor te 

bereiden op de euthanasie 

van een naaste, stelde Laan 

deze gids samen. Daarin laat 

ze een wel heel breed scala 

van onderwerpen aan bod 

komen; zelfs massage met 

etherische oliën en geleide 

fantasieoefeningen. Natuurlijk 

maakt ze ook een beetje reclame 

voor haar eigen praktijk, maar 

dat is haar vergeven. Z

  

Herman Koch 
De Greppel 
–

Uitgeverij Ambo/Anthos 

€ 21,99

De problemen van de burge-

meester stapelen zich op: zijn 

vriendin kiest voor een verhou-

ding met een wethouder en zijn 

bejaarde ouders willen samen 

uit het leven stappen. En terwijl 

de fictieve Amsterdamse bur-

gervader langzaam maar zeker 

zijn greep op leven en carrière 

verliest, meent een bevriende 

natuurkundige aan de borreltafel 

een minicollege te moeten geven 

over de nietigheid van de mens. 

Vlot geschreven roman, toe-

gankelijk ook, helaas blijven 

de karakters bleek. Zelfs het 

portret van de hoofdpersoon, 

door wiens ogen we de gebeur-

tenissen beleven, is flets. De 

euthanasie gaat in meligheid ten 

onder. De zelfgekozen dood van 

de 94-jarige ouders lukt maar 

half. Misschien is dat grap-

pig maar bij de achterblijvers 

is er niet het minste meegevoel 

met de stervende, de dode. Dat 

maakt de hele geschiedenis 

ongeloofwaardig. ‘Ach,’ zegt de 

bijna-dode, ‘zo is het intus-

sen in dit land. Als je dood wilt, 

komen ze graag bij je langs, 

maar als je een jaartje langer 

plezier wilt hebben van je auto, 

zijn er opeens allemaal ethische 

bezwaren.’ Z

Cory Taylor 
Sterven een levensverhaal 
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Marinus van den Berg
Meegaan tot het einde. 
Stervende mensen bij-
staan
–

Uitgeverij Ten Have

€ 9,90

Marinus van den Berg was tot 

zijn pensionering werkzaam 

als geestelijk verzorger in een 

hospice en uit hoofde van zijn 

beroep begeleidde hij vele 

stervenden. Dit boekje schreef 

hij voor alle mensen, naasten, 

professionals en vrijwilligers, 

die ‘van die laatste tijd naar 

vermogen een kostbare tijd  

willen maken’. 

Er komen vragen aan de orde 

als: hoe lang duurt het sterven, 

hoe gaat het sterven, wat is 

waken? Eenduidige antwoorden 

komen er niet. Daarvoor zitten 

er te veel aspecten aan het 

sterven; individueel, maar ook 

rationeel, familiaal en sociaal, 

meent de auteur. Wel kan hij 

zijn ervaringen delen. Tot slot 

staat de pastor stil bij wat er na 

de dood komt en merkt hij op 

dat vroeger werd gezegd: ‘Hij is 

er bijna.’ Tegenwoordig is dat: 

‘Hij is er bijna geweest.’ Ook legt 

Van den Berg uit wat het verschil 

is tussen palliatieve zorg en 

euthanasie, zonder een oordeel 

te geven.  Z 

Erwin Mortier 
Omtrent liefde en dood. 
Een afscheid 
–

Uitgeverij de Bezige Bij

€ 17,99

De Vlaamse schrijver Erwin 

Mortier en zijn man waren 

buren van de veel oudere maar 

zeker even beroemde en door 

zijn Gangreen-romans ook 

controversiële Belgische auteur 

Jef Geeraerts en diens echtgenote 

Eleonore.  

Twee flamboyante mensen op 

leeftijd. Zij in zelf vervaardigde 

theatrale kostuums, hij in 

krakend leer. Nora sterft als 

eerste. ‘Het staat in de agenda 

die jaren naast de telefoon is 

blijven liggen, in hoofdletters, op 

die dinsdag in 2008: EUTHANASIE.’  

Jef kende daarna geen geluk 

meer, alleen nog vertroosting, 

schrijft Mortier. Hun liefde was 

symbiotisch, de dood zorgde voor 

de onvermijdelijke scheiding. 

Als ook Jef acht jaar later sterft, 

welt er in Mortier een enorm 

verdriet op. Om niet door gemis 

overmeesterd te raken, besluit hij 

het tweetal tot leven te wekken 

door over ze te schrijven. Je moet 

zijn nogal barokke stijl weten te 

waarderen, maar als portret van 

een grote vriendschap is het zeer 

geslaagd.   Z 

Verpleegkundige Dave (een 

rol van de Engelse acteur Tim 

Roth) verzorgt terminaal zieke 

patiënten thuis. Dat doet hij met 

veel toewijding. De Mexicaanse 

regisseur Michel Franco brengt 

Dave voornamelijk in beeld 

terwijl hij aan het werk is, en dat 

levert een aantal oncomfortabele 

momenten op. De camera legt 

vast hoe Dave een vrouw, die zich 

heeft bevuild, uitkleedt en onder 

de douche haar billen wast. 

Voor hem zijn dit soort intieme 

handelingen gewoon, kijkers 

wenden wellicht liever de blik af. 

De geduldige, beleefde en 

zachtaardige Dave lijkt geen 

privéleven te hebben, behalve 

dat we hem soms zien hardlopen. 

Over de mens achter de verpleger 

komen we iets meer te weten als 

hij een ontmoeting heeft met zijn 

studerende dochter met wie hij 

herinneringen ophaalt aan een 

familietragedie. Dan wellen er 

tranen op in zijn ogen. 

Dave is bereid ver te gaan om 

het zijn cliënten naar de zin te 

maken. Zo offert hij zelfs zijn 

nachtrust op om bij iemand te 

blijven waken, al is dat tegen de 

regels. Als de familie van John, 

die sinds een herseninfarct aan 

bed is gekluisterd, Dave dreigt 

aan te klagen voor seksueel 

misbruik nadat ze pornografie 

hebben aangetroffen op de 

iPad van zijn cliënt, impliceert 

de film dat zulke aantijgingen 

verwacht kunnen worden van 

gezinsleden die de zorg maar 

al te graag uit handen geven 

aan een buitenstaander. Hun 

schuldgevoelens, angst en 

schaamte projecteren ze op 

degene die niet terugdeinst voor 

wat ziekte met zich meebrengt, 

die weet dat dood een 

verlossing kan zijn. Zoals voor 

kankerpatiënt Martha. Na twee 

rondes chemotherapie weigert zij 

een derde keer, die haar leven 

hooguit met een paar weken zal 

verlengen. Aan het eind van haar 

Latijn vraagt ze Dave of hij haar 

wil ‘helpen’. Hij weigert. Of toch 

niet? Z

Marijke Hilhorst

Michel Franco, regisseur, scenarioschrijver 
Chronic (dvd) 
–

Bol.com 

€ 12,95
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nvve-nieuws

Met een nieuwe strategienota, 

een Jaaractiviteitenplan 2017, 

een andere penningmeester en 

een tijdelijke bestuursuitbreiding 

kan de NVVE weer op volle 

kracht vooruit. Dat is de 

uitkomst van de extra Algemene 

Ledenvergadering (ALV) op 25 

maart en de reguliere op 6 mei. 

De extra alv in Utrecht ging unaniem 

akkoord met de nieuwe strategienota,

Vrijheid van sterven geheten. Op de alv van 

6 mei werd een Jaaractiviteitenplan 2017 

aangenomen, waarin acties zijn opgenomen 

om deze nota met voorrang om te zetten 

in een implementatieplan. Dit plan zal in 

november aan de leden worden voorgelegd. 

In het activiteitenplan worden ook 

stappen gezet om invulling te geven 

aan democratische vernieuwing van de 

vereniging, waartoe de strategienota 

eveneens oproept.

Nieuwe penningmeester 
Om de nog aan te stellen nieuwe directeur 

te ondersteunen en het extra werk rond 

de nieuwe strategienota aan te kunnen, 

stemden de leden in met een tijdelijke 

bestuursuitbreiding. Professor Eddy 

Houwaart (Universiteit Maastricht) en 

huisarts drs. Flip Sutorius, die in 1998 

euthanasie gaf aan oud-senator Brongersma, 

zijn tot het bestuur toegetreden.

Tijdens de reguliere alv werd afscheid 

genomen van Hein Schreuder, sinds 2013 

penningmeester van de nvve. Hij wordt 

opgevolgd door Maarten ten Doesschate, 

die met een overgrote meerderheid 

van stemmen (slechts twee tegen) werd 

benoemd. De bedrijfseconoom (en 

tophockeyer) is de laatste 26 jaar werkzaam 

geweest bij Corbion nv, voorheen csm. Nu 

hij met pensioen is, gaat hij zich inzetten 

voor de nvve.

Drie bekende routes 
In de nieuwe strategienota, die de eerdere 

nota Waardig sterven vervangt, behouden de 

drie bekende routes naar het zelfgewilde 

levenseinde hun centrale plek: de autonome 

route, de hulpverlenersroute en de medische 

route. 

Van de autonome route is sprake wanneer 

iemand zijn zelfdoding zelfstandig 

uitvoert, zonder hulp van wie dan ook. 

De nota bepleit ‘legale bestelling’ van 

– nu verboden – zelfdodingsmiddelen 

door een wilsbekwame volwassene die 

uit vrije wil handelt. Bij de, nu strafbare, 

hulpverlenersroute zoeken mensen hulp 

van anderen, bijvoorbeeld omdat zij hun 

zelfdoding niet op eigen kracht kunnen 

of willen voorbereiden of uitvoeren. Bij de 

medische route gaat het om euthanasie of 

hulp bij zelfdoding door een arts. 

Vrijheid van sterven kwam tot stand uit 

onvrede onder een aantal verontruste leden 

over de strategienota van directie en bestuur. 

Over de alternatieve nota werd onder 

leiding van oud-nvve-voorzitter Eugène 

Sutorius overlegd tussen de initiatiefnemers 

en het bestuur. Uitkomst daarvan was 

dat het document gezamenlijk aan de 

maartvergadering werd voorgelegd.

Hels karwei 
Hans van Dam, samen met Wouter 

Beekman aanvoerder van de verontruste 

leden en mede-opsteller van de tekst, 

legde de achtergrond van de titel uit. ‘Die 

geeft verschuivingen in denken weer van 

medicalisering naar humanisering, want 

de dood is niet van de dokter maar van de 

mens.’ 

Idealiter zou de dokter meer de rol van 

dienstverlener moeten hebben en minder 

die van beslisser. De nota: ‘Het gaat er niet 

om welke ziekte iemand heeft, maar wíé 

welke ziekte heeft. De mens centraal dus. 

(...) De mens heeft vrijheid van sterven, dat 

wil zeggen dat hij in vrijheid kan bepalen 

op welke manier en op welk moment hij wil 

sterven. De mens is, voor zover het lot dit 

toelaat, baas over zijn leven én zijn sterven. 

De samenleving respecteert de keuzes van 

mensen en creëert mogelijkheden van vrije 

keuzes aan het einde van het leven. De nvve 

komt op voor vrijheid van sterven.’

De leden van de maartvergade ring hadden 

veel waardering voor het werk van de groep 

en met name voor de twee initiatiefnemers. 

Zij hadden ook hun twijfel geuit over de 

vraag of het bestuur de uitwerking van de 

beleidsnota in goede banen zou kunnen 

leiden. 

Tijdens het vooroverleg maakten partijen 

daarom afspraken over een tijdelijke 

uitbreiding van het nvve-bestuur. Beekman 

zei op de maartvergadering: ‘Ik ben content 

met de uitkomst van de bemiddeling. Het 

bestuur heeft de nieuwe nota omarmd.’ Van 

Dam: ‘Het bestuur heeft een switch gemaakt. 

Uitvoering van de nota wordt een hels 

karwei. Het bestuur wordt versterkt en gaat 

ermee aan de slag.’

Voor het bestuur, de initiatief nemers en de 

alv speelde mee dat in de komende jaren een 

aantal bestuursleden, onder wie voorzitter 

Margo Andriessen, terugtreedt (uit vrije 

wil of statutair niet herkiesbaar). Daardoor 

ontstaat ruimte voor vernieuwing.

Een projectgroep gaat onder zoek doen 

naar een mogelijke leden(advies)raad of 

ledenparlement. De nvve zal bovendien 

voortaan tweemaal per jaar een alv houden, 

in november om jaarplan en begroting te 

bespreken en in mei om jaarrekening en 

verantwoording te behandelen. Z

MET NIEUWE STRATEGIENOTA, BESTUURSLEDEN EN PENNINGMEESTER 
KAN NVVE WEER VOORUIT 
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De nvve zoekt leden en 

vrijwilligers voor het 

bemensen van de Stuurgroep 

en werkgroepen die worden 

belast met het uitwerken van 

de beleidsnota Vrijheid van 

Sterven, die tijdens de extra 

Algemene Ledenvergadering 

(alv) op 25 maart werd 

aangenomen.

De Stuurgroep gaat de nota 

vertalen in een meerjarig pro-

jectplan. Dit zal als basis voor 

het Jaarplan 2018 (en latere 

jaren) op de alv van novem-

ber worden gepresenteerd. 

De Stuurgroep bestaat uit de 

directeur en twee manage-

mentteamleden van de nvve, 

twee bureau medewerkers, twee 

vrij wil ligers en twee leden. 

Voor elk facet van de beleids-

nota wordt een werkgroep 

samengesteld. Deze bestaat 

uit leden en vrijwilligers en 

tenminste één medewerker 

van het bureau, desgewenst 

aangevuld met externe 

deskundigen. De werkgroepen 

rapporteren aan de Stuurgroep, 

die verslag doet aan bestuur en 

toekomstige alv’s. 

Bent u lid van de nvve en/of 

vrijwilliger? Heeft u kennis 

en ervaring op dit terrein en 

kunt u er tijd aan besteden 

tijdens kantooruren? Meldt u 

zich dan aan bij Kitty de Ruig, 

k.deruig@nvve.nl. De functie is 

onbezoldigd, onkosten worden 

wel vergoed.Z

De niet reanimeren-penning 

wordt voortaan uitgegeven door 

Patiëntenfederatie Nederland. 

Tijdens een door het ministerie 

van vws aangeboden symposium 

op 7 juni in Zeist draagt de nvve 

de penning officieel over. De 

nvve is er trots op dat de door de 

vereniging ontworpen penning 

op deze manier algemene 

erkenning krijgt.

De huidige versie van de nv-

penning is tien jaar oud. Hij 

verving een penning die verwees 

naar een pasje dat de eigenaar 

bij zich moest dragen. Voor 

de nieuwe penning moesten 

speciale machines worden 

gemaakt die persoonsgegevens 

en een pasfoto erop aan konden 

brengen.

Zeven jaar na de introductie 

was de penning zo’n succes 

geworden dat de nvve de 

noodklok luidde over de kosten 

en extra inzet van mensen die 

nodig waren om aan de vraag te 

kunnen voldoen. vws begon een 

zoektocht naar een organisatie 

die de uitgifte wilde overnemen 

zonder daaraan een verplicht 

lidmaatschap te koppelen. Dat 

was een wens van de Tweede 

Kamer. 

In 2016 werden bij de nvve 4.529 

penningen aangevraagd. In 

totaal heeft de nvve tot dusver 

een kleine 40.000 penningen 

uitgereikt. Deze behouden 

na de overdracht uiteraard 

hun rechtsgeldigheid. nvve-

leden die de nieuwe penning 

willen bestellen, kunnen dat 

ook in de toekomst doen via 

de website van de nvve, maar 

zij ontvangen deze dan van de 

Patiëntenfederatie. 

De prijs van de penning blijft 

€ 37,50 dankzij een (tijdelijke) 

subsidie van het ministerie aan 

de Patiëntenfederatie.Z

De nvve is regelmatig op 

zoek naar vrijwilligers voor 

verschillende werkzaamheden. 

Op dit moment zoekt het 

Adviescentrum consulenten 

voor huisbezoeken in Zeeuws-

Vlaanderen, de regio Bergen op 

Zoom, het Groene Hart en de 

Veluwe. 

Informatie over de taken en het 

functieprofiel vindt u op 

nvve.nl/vactures.Z

MEEDENKEN OVER UITWERKING 
VAN BELEIDSNOTA NVVE?

TROTSE NVVE DRAAGT NR-PENNING OVER 
AAN PATIËNTENFEDERATIE

VRIJWILLIGERS VOOR 
NVVE GEZOCHT

hajo
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De nvve zoekt respondenten 

voor een afstudeeronderzoek. 

Het onderzoek gaat over 

de belevingswereld van 

(toekomstige) nabestaanden 

bij een zorgvuldige zelfdoding 

of euthanasie. Op basis van de 

uitkomsten zal onderzoekster 

Demy Bokhorst de nvve 

adviseren hoe zij mensen in 

zo’n situatie kan ondersteunen. 

    U kunt deelnemen als:

-    in het komende jaar het 

leven van een kind, partner, 

familielid of vriend(in) door 

een zorgvuldige zelfdoding 

of euthanasie wordt beëin-

digd. U wilt praten over uw 

behoefte aan bijvoorbeeld 

steun of begeleiding in deze 

periode.

-    u recent een kind, partner, 

familielid of vriend(in) bent 

verloren door een zorgvul-

dige zelfdoding of eutha-

nasie. U wilt terugkijken 

op deze periode om in kaart 

te brengen aan welke steun 

of begeleiding u destijds 

behoefte had.

Er wordt een interview (bij u 

thuis, telefonisch of via Skype) 

gehouden zodat we erach-

ter kunnen komen wat er in 

deze periode speelt en waar u 

behoefte aan hebt (of had). U 

kunt ook online een enquête 

invullen via https://goo.gl/tkiKLR. 

Uw gegevens worden anoniem 

verwerkt. 

Demy Bokhorst studeert 

International Lifestyle Studies 

aan de Fontys Hogeschool in 

Tilburg. 

Wilt u aan het onderzoek mee-

doen of wilt u meer informatie? 

Mail dan (tot uiterlijk 11 juni) 

naar d.bokhorst@nvve.nl. 

NVVE-MEDEWERKER BAS VOGELS OVERLEDEN

RESPONDENTEN GEZOCHT VOOR AFSTUDEERONDERZOEK
REGIOBIJEENKOMSTEN

Tijdens de regiobijeenkomsten 

van de nvve kunnen zowel 

leden als niet-leden informatie 

inwinnen en praktische vragen 

stellen. De toegang is gratis. De 

bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 

17.30 uur.

DINSDAG 27 JUNI  
Hotel De Bilderberg

Utrechtseweg 261

6862 AK Oosterbeek 

 

DINSDAG 11 JULI
Boelaars Zalencentrum

Keizersdijk 48

4941 GG RAAMSDONKSVEER

DINSDAG 29 AUGUSTUS
Museumplein Limburg

Museumplein 2 

6461 MA  Kerkrade

nvve-projectmedewerker Bas Vogels, nauw 

betrokken geweest bij de overdracht van de niet-

reanimerenpenning, is op 8 maart overleden. Hij 

kreeg euthanasie nadat zo’n drie jaar geleden 

kanker bij hem werd geconstateerd. Lange 

tijd kon zijn ziekteproces met een operatie en 

behandelingen worden vertraagd. Begin dit jaar 

besloot hij dat hij de onherroepelijke aftakeling 

niet meer wilde meemaken. Bas werd 46 jaar. Hij 

laat een echtgenote en zoontje achter en op het 

nvve-bureau een schrijnend lege plek. 
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WILSVERKLARINGEN 

De NVVE geeft wilsverklaringen uit waarmee u 

uw wensen rond het levenseinde kunt vast-

leggen. Zo is het voor artsen en uw naasten 

duidelijk wat u wilt. U kunt de wilsverklarin-

gen online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis. 

Wilsverklaringen op papier kosten E 10.

HULPTEKSTEN PERSOONLIJKE AANVULLING 

Een persoonlijke aanvulling op uw eutha-

nasieverzoek of behandelverbod maakt uw 

wilsverklaringen overtuigender. Omdat veel 

leden hier vragen over hebben, heeft de NVVE 

tips en hulpteksten op haar website geplaatst. 

Ze zijn te vinden op de pagina die opent zodra 

u inlogt op Mijnnvve vanaf de homepage.  

De kop luidt: Hulpteksten voor de persoonlijke 

aanvulling bij euthanasieverzoek of  

behandelverbod. U kunt ze ook op schrift  

krijgen door te bellen met de ledenservice 

(020) 620 06 90.

CAFÉ DOODNORMAAL 

Om het gesprek over jongeren en het zelfge-

kozen levenseinde mogelijk te maken, orga-

niseren de NVVE-jongeren maandelijks Café 

Doodnormaal. Deze bijeenkomst vindt elke  

keer in een andere studentenstad plaats. De 

agenda is te vinden op nvve.nl/agenda.

NIEUWSBRIEF

Om leden op de hoogte te houden van de 

actualiteiten publiceert de NVVE niet alleen 

nieuwsberichten op haar website, maar mailt 

zij ook wekelijks een nieuwsbrief rond. Wilt u 

deze ontvangen? Meld u dan aan op nvve.nl.

 

ADVIESCENTRUM 

NVVE-leden kunnen bellen met het Advies-

centrum voor informatie, advies en steun bij 

keuzes rond het levenseinde. Het Adviescen-

trum bemiddelt ook bij problemen. Na een 

telefonisch intakegesprek door een coördina-

tor kan een consulent op huisbezoek komen.  

Het Adviescentrum is tijdens kantooruren 

bereikbaar.

SPREEKUREN

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw 

wilsverklaringen? Dan kunt u een afspraak 

maken voor een van de gratis NVVE-spreek-

uren. Die worden wekelijks op diverse locaties 

in Nederland gehouden. Tijdens het gesprek 

kunt u uw vragen persoonlijk met een NVVE-

consulent bespreken. Dat kan ook telefonisch. 

Deze gesprekken (eveneens op afspraak) zijn 

bedoeld voor korte vragen over uw wilsverkla-

ringen. Voor het maken van een afspraak voor 

een telefonisch spreekuur of een spreekuur 

op locatie, belt u (020) 620 06 90. U kunt ook 

online een afspraak maken via op nvve.nl/

mijnnvve.

WERKGROEP LEDENPARTICIPATIE 

De Werkgroep Ledenparticipatie (WGLP) zet  

zich in voor een grotere betrokkenheid van 

NVVE-leden, bij elkaar en bij de vereniging.  

De werkgroep wil contact tussen leden onder-

ling stimuleren en hen meer betrekken bij 

de besluitvorming van de NVVE. Suggesties of 

vragen? Mail naar: wglp@nvve.nl of schrijf 

naar: NVVE, t.a.v. WGLP, Postbus 75331, 

1070 AH Amsterdam.

LEZINGEN, PRESENTATIES EN WORKSHOPS 

De NVVE verzorgt op verzoek lezingen, 

presentaties en workshops over alle 

onderwerpen die te maken hebben met het 

zelfgewilde levenseinde. Ze zijn bedoeld voor 

zowel professionals als particulieren.

 REGIOBIJEENKOMSTEN 

Maandelijks organiseert de NVVE een 

regiobijeenkomst, telkens in een ander deel 

van het land. Tijdens deze bijeenkomsten 

kunnen zowel leden als niet-leden informatie 

inwinnen en praktische vragen stellen. De 

toegang is gratis. 

BESTUUR NVVE

mr. dr. Margo Andriessen (voorzitter)

mr. Barbara Middeldorp (secretaris)

drs. Maarten ten Doesschate (penningmeester)

drs. Chris Leeuwe (auditcommissie)

drs. Carla Pauw-van Doormalen

prof. dr. Eddy Houwaart

drs. Flip Sutorius

DIRECTEUR NVVE

Rob Jonquière (ad interim)

ADRES

NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam

telefoon: (020) 620 06 90

Bereikbaar op werkdagen  

van 09.00 tot 17.00 uur

website: nvve.nl, e-mail: info@nvve.nl

wat kan de nvve voor u doen?
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foto: maurits giesen

voor F.

Als verdergaan onmogelijk lijkt, kies dan één enkel

verdergaan, één heerlijke

hardnekkigheid, desnoods om drie uur elke nacht spuitwater

horen stukknappende bellen, een soort sterrenluisteren

in plaats van sterrenkijken. Als verdergaan onmogelijk

is, kies dan één teruggaan naar een toen dat alle ooits

die je beloofd waren plots nu werden, misschien wel naar

die ochtend dat ambitie och, wat willen groeien met

 je was als grauwe schimmel doorheen

brood.

Verder 
  Inge Boulonois


